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Ændringsforslag 700
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om støtteforanstaltninger stilles til rådighed 
for forbrugere, entreprenører, installatører, 
arkitekter og leverandører af udstyr og 
systemer til opvarmning, nedkøling og 
elektricitet og af køretøjer, der kan drives 
med brændstofblandinger med højt 
biobrændstofindhold eller rene 
biobrændstoffer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om støtteforanstaltninger og særlige 
ydelser for sårbare forbrugere stilles til 
rådighed for forbrugere, entreprenører, 
installatører, arkitekter, sociale 
boligorganisationer og leverandører af 
udstyr og systemer til opvarmning, 
nedkøling og elektricitet og af køretøjer, 
der kan drives med brændstofblandinger 
med højt biobrændstofindhold eller rene 
biobrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 701
David Martin

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om støtteforanstaltninger stilles til rådighed 
for forbrugere, entreprenører, installatører, 
arkitekter og leverandører af udstyr og 
systemer til opvarmning, nedkøling og 
elektricitet og af køretøjer, der kan drives 
med brændstofblandinger med højt 
biobrændstofindhold eller rene 
biobrændstoffer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om støtteforanstaltninger stilles til rådighed 
for forbrugere, lokale og regionale 
beslutningstagere, entreprenører, 
installatører, arkitekter og leverandører af 
udstyr og systemer til opvarmning, 
nedkøling og elektricitet og af køretøjer, 
der kan drives med brændstofblandinger 
med højt biobrændstofindhold eller rene 
biobrændstoffer.

Or. en
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Begrundelse

I lyset af deres kompetence som planlæggere og ejere af bygninger og vognparker bør de 
lokale og regionale myndigheder også underrettes om støtteforanstaltningerne. De vil så 
kunne formidle disse oplysninger videre til de centrale aktører på lokalt og regionalt plan.

Ændringsforslag 702
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om støtteforanstaltninger stilles til 
rådighed for forbrugere, entreprenører, 
installatører, arkitekter og leverandører af 
udstyr og systemer til opvarmning, 
nedkøling og elektricitet og af køretøjer, 
der kan drives med brændstofblandinger 
med højt biobrændstofindhold eller rene 
biobrændstoffer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om støtteforanstaltninger i vidt omfang 
udspredes til forbrugere, entreprenører, 
installatører, arkitekter og leverandører af 
udstyr og systemer til opvarmning, 
nedkøling og elektricitet og af køretøjer, 
der kan drives med brændstofblandinger 
med højt biobrændstofindhold eller rene 
biobrændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne om støtteforanstaltninger bør ikke blot stilles til rådighed, men skal formidles 
proaktivt videre til forbrugere, entreprenører, installatører, arkitekter og leverandører af 
udstyr med henblik på at øge den generelle offentlige bevidsthed om vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 703
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om nettofordele, omkostninger og 
energieffektivitet i forbindelse med udstyr 
og systemer til anvendelse af opvarmning, 

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om nettofordele, omkostninger og 
energieffektivitet i forbindelse med udstyr 
og systemer til anvendelse af opvarmning, 
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nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder stilles til rådighed enten af 
leverandøren af udstyret eller systemet 
eller af de nationale kompetente 
myndigheder.

nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder og hybride systemer, som 
kombinerer konventionelle og vedvarende 
energikilder, stilles til rådighed enten af 
leverandøren af udstyret eller systemet 
eller af de nationale kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Hybride vedvarende og konventionelle energisystemer kan være en optimal økonomisk og 
miljømæssig måde at indføre vedvarende energikilder på i opvarmnings-, nedkølings- og 
elektricitetssektoren. Forbrugerne bør modtage relevante oplysninger, som giver dem 
mulighed for at træffe informerede beslutninger om, hvordan de kan reducere deres 
energiforbrug, de dermed forbundne emissioner og brugen af naturressourcer.

Ændringsforslag 704
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om nettofordele, omkostninger og 
energieffektivitet i forbindelse med udstyr 
og systemer til anvendelse af opvarmning, 
nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder stilles til rådighed enten af 
leverandøren af udstyret eller systemet 
eller af de nationale kompetente 
myndigheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om nettofordele, omkostninger og 
energieffektivitet i forbindelse med udstyr 
og systemer til anvendelse af opvarmning, 
nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder og hybride systemer, som 
kombinerer konventionelle og vedvarende 
energikilder, stilles til rådighed enten af 
leverandøren af udstyret eller systemet 
eller af de nationale kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Hybride vedvarende og konventionelle energisystemer kan være en optimal økonomisk og 
miljømæssig måde at indføre vedvarende energikilder på i opvarmnings-, nedkølings- og 
elektricitetssektoren. Forbrugerne bør modtage relevante oplysninger, som giver dem 
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mulighed for at træffe informerede beslutninger om, hvordan de kan reducere deres 
energiforbrug, de dermed forbundne emissioner og brugen af naturressourcer.

Ændringsforslag 705
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om nettofordele, omkostninger og 
energieffektivitet i forbindelse med udstyr 
og systemer til anvendelse af opvarmning, 
nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder stilles til rådighed enten af 
leverandøren af udstyret eller systemet 
eller af de nationale kompetente 
myndigheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om nettofordele, omkostninger og 
energieffektivitet i forbindelse med udstyr 
og systemer til anvendelse af opvarmning, 
nedkøling og elektricitet fra vedvarende 
energikilder stilles til rådighed af 
leverandøren af udstyret eller systemet og
af de nationale kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at få øget den generelle offentlige bevidsthed om vedvarende energikilder 
for at sikre deres hurtige indtrængen på markedet.

Ændringsforslag 706
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer 
samt varmepumper. Disse ordninger skal 
være baseret på de kriterier, der er 
fastlagt i bilag IV. Hver medlemsstat 
anerkender certificeringer, der er givet af 

udgår
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andre medlemsstater i overensstemmelse 
med disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt at kræve certificering af installatører af små vedvarende energiteknikker.
Det ville påføre dem en urimelig ekstra administrativ byrde.

Ændringsforslag 707
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne sikrer, at små 
biomassekedler og -ovne, solcellesystemer 
og solvarmesystemer såvel som 
geotermiske anlæg og varmepumper kun 
opfattes som værende i overensstemmelse 
med de byggebestemmelser, der kræver 
anvendelse af en af disse teknologier, og 
kun opfattes som værende en mulighed i 
forbindelse med andre støtteordninger, 
hvis de installeres af certificerede 
installatører. I denne henseende opstiller 
medlemsstaterne certificeringsordninger 
for installatører af små biomassekedler og 
-ovne, solcellesystemer og 
solvarmesystemer samt geotermiske anlæg 
og varmepumper. Medlemsstaterne 
udfærdiger en akkrediteringsordning for 
uddannelseskurserne for disse 
installatører. Certificerings- og 
akkrediteringsordningerne skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier. Hvis der allerede findes 
andre kvalitetsordninger, som giver 
resultater, der kan sammenlignes med 
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installatørcertificeringen i nærværende 
artikel, kan medlemsstaterne i en 
overgangsperiode på op til tre år 
anerkende disse som et alternativ til 
installatørcertificeringen. Bilag IV kan 
tilpasses de tekniske fremskridt og 
markedsændringer i henhold til 
forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 708
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne sikrer, at
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer, solvarmesystemer,
geotermiske anlæg samt varmepumper 
opstilles i tæt samarbejde med de 
relevante aktører.
Certificeringsordningerne skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV, som om nødvendigt kan tilpasses i 
henhold til forskriftsproceduren i artikel 
21, stk. 2. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er opstillet i andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

De relevante aktører bør i høj grad inddrages i hele certificeringsproceduren, så de kan 
bidrage med deres tekniske ekspertise. Derudover foreslås det at opdele bilag IV i to dele 
(certificering i bilag IVa og akkreditering i bilag IVb) for at øge klarheden.
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Ændringsforslag 709
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små kedler og ovne, der kører på biomasse 
eller flydende biobrændselsblandinger, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV, og skal være af samme standard som 
dem, der hidtil har været påkrævet for 
installatører af konventionelle 
opvarmnings- og nedkølingssystemer og -
teknologier. Medlemsstaterne bør 
opfordre de nationale og regionale 
myndigheder samt de eksisterende 
anerkendte uddannelsesorganer til at 
kombinere uddannelseskompetence, 
uddannelse og certificeringsordninger for 
konventionel opvarmning og opvarmning 
fra vedvarende energikilder. Hver 
medlemsstat anerkender certificeringer, der 
er givet af andre medlemsstater i 
overensstemmelse med disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

De flydende biobrændselsblandinger er en økonomisk og miljømæssigt effektiv måde at 
indføre vedvarende energikilder på i opvarmningssystemer. Opvarmnings- og 
nedkølingssystemerne fra vedvarende energikilder skal installeres af personer, der er lige så 
kompetente som dem, der anvender konventionelle energisystemer. De nye 
uddannelsesordninger i bilag IV bør bygge på veletablerede systemer for uddannelse af 
installatører af konventionelle energisystemer i medlemsstaterne. 
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Ændringsforslag 710
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i 
bilag IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne sikrer, at
certificeringsordninger eller tilsvarende 
kvalificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper er til rådighed. Hver 
medlemsstat anerkender certificeringer, der 
er givet af andre medlemsstater i 
overensstemmelse med disse kriterier.
Dette berører ikke bestemmelserne i 
direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Begrundelse

Nogle medlemsstater har effektive uddannelsesordninger, der langt overstiger den europæiske 
standard. Kvalificeringsordningerne kræver generelt tre til tre et halvt års uddannelse med en 
højere kvalificering, som kræver fem til seks års uddannelse i alt. Den nødvendige viden og de 
nødvendige færdigheder er tilstrækkeligt dækket af mange eksisterende kvalificerede fag.

Ændringsforslag 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 

3. Medlemsstaterne sikrer, at
certificeringsordninger eller tilsvarende 
kvalificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper er til rådighed. 
Certificeringsordningerne skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
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disse kriterier. certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier. Dette berører ikke 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Begrundelse

Nogle medlemsstater har effektive uddannelsesordninger, der langt overstiger den europæiske 
standard. Kvalificeringsordningerne kræver generelt tre til tre et halvt års uddannelse med en 
højere kvalificering, som kræver fem til seks års uddannelse i alt. Den nødvendige viden og de 
nødvendige færdigheder er tilstrækkeligt dækket af mange eksisterende kvalificerede fag.

Ændringsforslag 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne sikrer, at
certificeringsordninger eller tilsvarende 
kvalificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper er til rådighed. 
Certificeringsordningerne skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier. Dette berører ikke 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Begrundelse

Nogle medlemsstater har effektive uddannelsesordninger, der generelt kræver tre års 
uddannelse. Den tyske mesterkvalificering kræver fem til seks års uddannelse. Den 
nødvendige viden og de nødvendige færdigheder er tilstrækkeligt dækket af mange 
eksisterende kvalificerede fag. Yderligere certificering er unødvendig.
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Direktiv 2005/36/EF dækker på omfattende og definitiv vis anerkendelsen af erhvervsmæssige 
kvalifikationer for regulerede erhverv.

Ændringsforslag 713
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne sikrer, at
certificeringsordninger eller tilsvarende 
kvalificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper er til rådighed. 
Certificeringsordningerne skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier. Dette berører ikke 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Begrundelse

Nogle medlemsstater har effektive uddannelsesordninger, der langt overstiger den europæiske 
standard. Kvalificeringsordningerne kræver generelt tre til tre et halvt års uddannelse med en 
højere kvalificering, som kræver fem til seks års uddannelse i alt. Den nødvendige viden og de 
nødvendige færdigheder er tilstrækkeligt dækket af mange eksisterende kvalificerede fag.

Ændringsforslag 714
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller
certificeringsordninger for installatører af 

3. Medlemsstaterne letter udviklingen af
certificeringsordninger eller tilsvarende 
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små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i 
bilag IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

kvalificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger eller 
tilsvarende kvalificeringsordninger kan 
tage højde for de kriterier, der er fastlagt i 
bilag IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

Or. cs

Begrundelse

I de enkelte medlemsstater findes der allerede forskellige certificerings- og 
uddannelsesordninger for installatører af kedler og lignende udstyr. Det er ikke nødvendigt at 
centralisere kravene i lyset af den gensidige anerkendelse af kvalifikationer. Da de stræber 
efter at nå deres juridisk bindende mål, bør medlemsstaterne ikke bebyrdes med endnu flere 
obligatoriske krav. Tværtimod bør de gives plads til at nå disse mål.

Ændringsforslag 715
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper og for installatører af 
vandrette eller lodrette solfangere (dvs. 
bore- og byggefirmaer). Disse ordninger 
skal være baseret på de kriterier, der er 
fastlagt i bilag IV. Hver medlemsstat 
anerkender certificeringer, der er givet af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med disse kriterier.

Or. en
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Begrundelse

Varmekilden er en vigtig del af et varmepumpeanlæg. Kvaliteten af dens planlægning og 
installation spiller en afgørende rolle for den overordnede effektivitet. Da installationen af 
solfangerne kræver specifik viden og ofte foretages af specialiseret personale – lodrette 
solfangere af personalet i borefirmaer, vandrette solfangere af personalet i byggefirmaer –
bør disse aktører medtages.

Ændringsforslag 716
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper og for installatører af 
vandrette eller lodrette solfangere (dvs. 
bore- og byggefirmaer). Disse ordninger 
skal være baseret på de kriterier, der er 
fastlagt i bilag IV. Hver medlemsstat 
anerkender certificeringer, der er givet af 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

Varmekilden er en vigtig del af et varmepumpeanlæg. Kvaliteten af dens planlægning og 
installation spiller en afgørende rolle for den overordnede effektivitet. Da installationen af 
solfangerne kræver specifik viden og ofte foretages af specialiseret personale – lodrette 
solfangere af personalet i borefirmaer, vandrette solfangere af personalet i byggefirmaer –
bør disse aktører medtages.
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Ændringsforslag 717
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne opstiller inden den 31. 
december 2014 og efter høring af de 
relevante aktører certificeringsordninger 
for installatører af små biomassekedler og 
-ovne, solcellesystemer og 
solvarmesystemer samt varmepumper. 
Disse ordninger skal være baseret på de 
kriterier, der er fastlagt i bilag IV. Hver 
medlemsstat anerkender certificeringer, der 
er givet af andre medlemsstater i 
overensstemmelse med disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de relevante aktører i høj grad inddrages i udviklingen af akkrediterings- og 
certificeringsordningerne, så de kan bidrage med deres tekniske ekspertise. Der bør fastsættes 
en tilstrækkeligt lang tilpasningsperiode for udviklingen af certificeringsordningerne, da disse 
fortsat befinder sig på fosterstadiet i flere medlemsstater.

Ændringsforslag 718
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer 
samt varmepumper. Disse ordninger skal 
være baseret på de kriterier, der er fastlagt i 
bilag IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer, 
herunder varmepumper og geotermiske 
anlæg. Disse ordninger skal være baseret 
på de kriterier, der er fastlagt i bilag IV. 
Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
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disse kriterier. medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

Or. fr

Begrundelse

Varmepumper bør ikke udelukkes under de af Kommissionen foreslåede betingelser.

Ændringsforslag 719
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

3. Medlemsstaterne opstiller 
certificeringsordninger for installatører af 
små biomassekedler og -ovne,
varmevekslere til fjernvarmeanlæg,
solcellesystemer og solvarmesystemer samt 
varmepumper. Disse ordninger skal være 
baseret på de kriterier, der er fastlagt i bilag 
IV. Hver medlemsstat anerkender 
certificeringer, der er givet af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse kriterier.

Or. de

Begrundelse

Der bør iværksættes foranstaltninger for at sikre, at installatørerne af varmevekslere til 
fjernvarmeanlæg er kvalificerede til at udføre deres arbejde, især i de medlemsstater, hvor 
udviklingen af fjernvarmeanlæg er relativt ny. Derfor bør disse varmevekslere medtages på 
listen.
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Ændringsforslag 720
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden (et år efter direktivets 
ikrafttræden), på basis af oplysningerne 
fra medlemsstaterne og i samarbejde med 
de relevante sektorer, opstilles 
minimumskravene og betingelserne for 
gensidig anerkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 21, stk. 3, med 
hensyn til uddannelsesprogrammer og 
certificering for såvel firmaer som det 
relevante personale, der varetager 
installation, vedligeholdelse eller service 
af små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer, 
varmepumper og vandrette og lodrette 
solfangere, under behørig hensyntagen til 
de eksisterende certificeringsordninger, 
der allerede gælder for disse produkter og 
dette udstyr.

Or. en

Begrundelse

Varmekilden er en vigtig del af et varmepumpeanlæg. Kvaliteten af dens planlægning og 
installation spiller en afgørende rolle for den overordnede effektivitet. Da installationen af 
solfangerne kræver specifik viden og ofte foretages af specialiseret personale – lodrette 
solfangere af personalet i borefirmaer, vandrette solfangere af personalet i byggefirmaer –
bør disse aktører medtages.
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Ændringsforslag 721
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden (et år efter direktivets 
ikrafttræden), på basis af oplysningerne 
fra medlemsstaterne og i samarbejde med 
de relevante sektorer, opstilles 
minimumskravene og betingelserne for 
gensidig anerkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 21, stk. 3, med 
hensyn til uddannelsesprogrammer og 
certificering for såvel firmaer som det 
relevante personale, der varetager 
installation, vedligeholdelse eller service 
af små biomassekedler og -ovne, 
solcellesystemer og solvarmesystemer, 
varmepumper og vandrette og lodrette 
solfangere, under behørig hensyntagen til 
de eksisterende certificeringsordninger, 
der allerede gælder for disse produkter og 
dette udstyr.

Or. en

Begrundelse

Denne tilgang er i overensstemmelse med forordning 303/2008. For at sikre den gensidige 
anerkendelse bør den samme tilgang anvendes for andre typer udstyr og systemer. For at 
gøre programmerne omkostningseffektive skal certificeringsordningerne for udstyr eller 
systemer, som henhører under dette direktivs anvendelsesområde, tage højde for eksisterende 
certificeringsordninger, som allerede er omfattet af anden europæisk lovgivning for den 
samme type udstyr eller system. Den foreslåede fremgangsmåde giver en hensigtsmæssig 
tidsramme for opstilling af et certificeringssystem, der omfatter kravene i bilag IV.
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Ændringsforslag 722
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden (to år efter direktivets ikrafttræden) 
opstiller eller tilpasser medlemsstaterne 
deres egne uddannelses- og 
certificeringskrav på basis af 
minimumskravene i stk. 3, afsnit 1. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om deres 
certificeringsprogrammer.
Medlemsstaterne anerkender certifikater 
udstedt i en anden medlemsstat og må 
ikke begrænse den frie udveksling af 
tjenesteydelser eller etableringsfriheden af 
grunde, der hænger sammen med 
certificeringen i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Varmekilden er en vigtig del af et varmepumpeanlæg. Kvaliteten af dens planlægning og 
installation spiller en afgørende rolle for den overordnede effektivitet. Da installationen af 
solfangerne kræver specifik viden og ofte foretages af specialiseret personale – lodrette 
solfangere af personalet i borefirmaer, vandrette solfangere af personalet i byggefirmaer –
bør disse aktører medtages.

Ændringsforslag 723
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden (to år efter direktivets ikrafttræden) 
opstiller eller tilpasser medlemsstaterne 
deres egne uddannelses- og 
certificeringskrav på basis af 
minimumskravene i stk. 3, afsnit 1. 



PE409.428v01-00 20/133 AM\731121DA.doc

DA

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om deres 
certificeringsprogrammer.
Medlemsstaterne anerkender certifikater 
udstedt i en anden medlemsstat og må 
ikke begrænse den frie udveksling af 
tjenesteydelser eller etableringsfriheden af 
grunde, der hænger sammen med 
certificeringen i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Denne tilgang er i overensstemmelse med forordning 303/2008. For at sikre den gensidige 
anerkendelse bør den samme tilgang anvendes for andre typer udstyr og systemer. For at 
gøre programmerne omkostningseffektive skal certificeringsordningerne for udstyr eller 
systemer, som henhører under dette direktivs anvendelsesområde, tage højde for eksisterende 
certificeringsordninger, som allerede er omfattet af anden europæisk lovgivning for den 
samme type udstyr eller system. Den foreslåede fremgangsmåde giver en hensigtsmæssig 
tidsramme for opstilling af et certificeringssystem, der omfatter kravene i bilag IV.

Ændringsforslag 724
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne opstiller en 
akkrediteringsordning for 
uddannelsesprogrammer eller 
uddannelsesudbydere for installatører af 
biomasseanlæg, geotermiske anlæg, 
varmepumper, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg. Disse ordninger skal 
være baseret på kriterierne i bilag IVa, 
som om nødvendigt kan tilpasses i 
henhold til forskriftsproceduren i artikel 
21, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

De vedvarende energiteknologier udvikler sig stærkt, især solcellesektoren, som investerer 
kraftigt i F&U og ny fremstillingskapacitet. Muligheden for at ændre bilag IVb bør derfor 
sikres, så kriterierne om nødvendigt kan ændres, f.eks. for at tilpasse dem til den fremtidige 
tekniske udvikling.

Ændringsforslag 725
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at fra og med 
2015 erklæres kun installationer udført af 
certificerede installatører at være i 
overensstemmelse med de krav, der 
opstilles i henhold til artikel 12, stk. 4, i 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed, at installationernes kvalitet sikres. Der bør dog fastsættes en 
tilstrækkeligt lang tilpasningsperiode for udviklingen af certificeringsordninger.

Ændringsforslag 726
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere og arkitekter, så disse er i 
stand til på rette grundlag at overveje 
anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder og af fjernvarme og 
fjernkøling ved planlægning., udformning, 
opførelse og renovering af industri- og 

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere og arkitekter, så disse er i 
stand til på rette grundlag at overveje den 
optimale kombination af vedvarende 
energikilder og af højeffektive teknologier
ved planlægning, udformning, opførelse og 
renovering af industri- og 
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beboelsesområder. beboelsesområder.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastlægges politikker med resultatbaserede forpligtelser i stedet for med midler. Det 
kræver en optimal kombination af vedvarende energikilder og højeffektive teknologier i stedet 
for enten den ene eller den anden løsning. For en given bygning er det desuden muligt, at der 
ikke findes lokalt tilgængelige vedvarende energikilder. Energieffektiviteten er afgørende, hvis 
vi skal nå 2020-målene. Dette er endnu mere vigtigt for bygninger, da de indebærer et 
omfattende energieffektivitetspotentiale.

Ændringsforslag 727
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere og arkitekter, så disse er i 
stand til på rette grundlag at overveje 
anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder og af fjernvarme og 
fjernkøling ved planlægning., udformning, 
opførelse og renovering af industri- og 
beboelsesområder.

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere og arkitekter, så disse er i 
stand til på rette grundlag at overveje den 
optimale kombination af vedvarende 
energikilder og af højeffektive teknologier
ved planlægning, udformning, opførelse og 
renovering af industri- og 
beboelsesområder.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastlægges politikker med resultatbaserede forpligtelser i stedet for med midler. Det 
kræver en optimal kombination af vedvarende energikilder og højeffektive teknologier i stedet 
for enten den ene eller den anden løsning. For en given bygning er det desuden muligt, at der 
ikke findes lokalt tilgængelige vedvarende energikilder. Energieffektiviteten er afgørende, hvis 
vi skal nå 2020-målene. Dette er endnu mere vigtigt for bygninger, da de indebærer et 
omfattende energieffektivitetspotentiale.
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Ændringsforslag 728
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere og arkitekter, så disse er i 
stand til på rette grundlag at overveje 
anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder og af fjernvarme og 
fjernkøling ved planlægning., udformning, 
opførelse og renovering af industri- og 
beboelsesområder.

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere, arkitekter og sociale 
boligorganisationer, så disse er i stand til 
på rette grundlag at overveje anvendelse af 
energi fra vedvarende energikilder og af 
fjernvarme og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og renovering af 
industri- og beboelsesområder.

Or. en

Ændringsforslag 729
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opstiller retningslinjer 
for planlæggere og arkitekter, så disse er i 
stand til på rette grundlag at overveje 
anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder og af fjernvarme og 
fjernkøling ved planlægning., udformning, 
opførelse og renovering af industri- og 
beboelsesområder.

4. Medlemsstaterne kan opstille
retningslinjer for planlæggere og arkitekter, 
så disse er i stand til på rette grundlag at 
overveje anvendelse af energi fra 
vedvarende energikilder og af fjernvarme 
og fjernkøling ved planlægning, 
udformning, opførelse og renovering af 
industri- og beboelsesområder.

Or. cs

Begrundelse

Da de stræber efter at nå deres juridisk bindende mål, bør medlemsstaterne ikke bebyrdes 
med endnu flere obligatoriske krav. Tværtimod bør de gives plads til at nå disse mål.
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Ændringsforslag 730
David Martin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer sammen med 
de lokale og regionale myndigheder, at 
borgerne oplyses tilstrækkeligt om 
fordelene og de praktiske aspekter ved at 
udvikle og anvende vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

God oplysning er vigtig for at øge borgernes forståelse for og aktive støtte til vedvarende 
energikilder. De offentlige myndigheder på alle niveauer bør opmuntres til at deltage i denne 
proces.

Ændringsforslag 731
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til elektricitetsnettet Adgang til og drift af elektricitetsnet, 
gasrørledninger og fjernvarme- og 
fjernkølingsnet

Or. en

Begrundelse

Adgang til infrastruktur er vigtig for alle former for vedvarende energi, ikke bare for 
elektricitet.
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Ændringsforslag 732
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til elektricitetsnettet Adgang til elektricitetsnettet og 
systemudvikling

Or. de

Begrundelse

Der er brug for en integreret tilgang, da udvidelsen af nettet alene ikke er nok til f.eks. at 
lagre tilstrækkelige mængder elektricitet fra vindenergi, som er genstand for varierende 
produktionsniveauer. Også forvaltningen af hele nettet skal udvikles i denne henseende.

Ændringsforslag 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til elektricitetsnettet Adgang til elektricitetsnettet og 
systemudvikling

Or. en

Begrundelse

De vedvarende energikilders integration er ikke kun en udfordring med hensyn til adgang til 
nettet, men med hensyn til nettets udvikling og udviklingen af hele systemet generelt.
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Ændringsforslag 734
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, 
der er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne og de kompetente 
myndigheder tager rettidigt de nødvendige 
skridt for at udvikle en transmissions- og 
distributionsnetinfrastruktur, 
lagerfaciliteter og hensigtsmæssige
netforvaltningsværktøjer, der er tilpasset 
fortsat udbygning af elfremstilling fra
vedvarende energikilder, som er i 
overensstemmelse med målene i bilag 1A 
og 1B, herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. I deres 
nationale handlingsplaner vurderer de 
nødvendigheden af at udvide og/eller 
styrke den eksisterende infrastruktur for 
at lette integrationen af de mængder af 
vedvarende energi, der er påkrævede for 
at nå det nationale mål for 2020. De 
træffer endvidere de nødvendige 
foranstaltninger for at få vedvarende 
energigeneratorer tilsluttet 
distributionssystemet, når der med 
rimelighed ansøges herom.

Or. en

Begrundelse

Yderligere lagerkapacitet og udnyttelse af it-udstyr til forbedring af netstyringssystemer vil 
lette anvendelsen af elproduktionen fra vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, 
der er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle netinfrastrukturen og 
elsystemet med henblik på sikker drift af 
elsystemet, der er tilpasset fortsat 
udbygning af elfremstilling fra vedvarende 
energikilder, herunder samkøringslinjer 
mellem medlemsstaterne. I forbindelse 
med denne udvikling bør 
godkendelsesprocedurerne for 
netfaciliteter fremskyndes.

Or. en

Begrundelse

Integrationen af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder kræver ikke kun udvikling 
af nettet, men af systemet som helhed, da den vil give en mere kompleks og avanceret drift.
Den stærkt tiltagende udvikling af produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder 
kræver hurtig udvikling af nettet og dermed bedre godkendelsesprocedurer.

Ændringsforslag 736
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne, og systemudvikling.
Medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at fremskynde 
godkendelsesprocedurerne og koordinere 
udviklingen af nettet med 
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godkendelsesprocedurerne for installation 
af faciliteter til produktion af elektricitet 
fra vedvarende energikilder.

Or. de

Begrundelse

Der er brug for en integreret tilgang, da udvidelsen af nettet alene ikke er nok til f.eks. at 
lagre tilstrækkelige mængder elektricitet fra vindenergi, som er genstand for varierende 
produktionsniveauer. Også forvaltningen af hele nettet skal udvikles i denne henseende.

Ændringsforslag 737
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne tager alle nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, i 
det mindste for at nå målene i 
handlingsplanen om vedvarende energi, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 738
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder anvendelse af intelligente 
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medlemsstaterne. distributionsnet og samkøringslinjer 
mellem medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Problemet med netadgang for elektricitet produceret fra vedvarende energikilder er fælles for 
alle decentraliserede anlæg. Disse anlæg producerer elektricitet i industriområder til brug på 
stedet eller i offentlige (hospitaler osv.), forretnings- eller beboelsesbygninger. Lige som 
kraftvarmeanlæg skal de decentraliserede anlæg også drage fordel af de seneste 
lovgivningsmæssige fremskridt inden for nettilslutning, og deres bidrag skal afspejles i de 
involverede procedurer og omkostninger. 

Ændringsforslag 739
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af el- og 
biometanfremstilling fra vedvarende 
energikilder, herunder samkøringslinjer 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Sikker netadgang er afgørende for biometanproducenter.
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Ændringsforslag 740
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne tager alle nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur, der 
er tilpasset fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 741
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved overvejelser om 
størrelsesvurdering og tilpasning bør 
udviklingen og anvendelsen af 
midlertidige lagringsteknologier til 
udligning af spidsbelastninger overvejes.
Udviklingen af sådanne teknologier bør 
understøttes af en særlig avanceret 
europæisk energilagringsteknologiplan.

Or. en

Begrundelse

Den manglende balance mellem produktionen af vedvarende energi og energiefterspørgslen 
kræver effektiv midlertidig energilagringskapacitet. En sådan kapacitet kan opnås ved 
anvendelse af omfattende kombinerede energiproduktions- og lagringssystemer, der f.eks. 
anvender elektrokemiske energilagringsenheder såsom batterier.
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Ændringsforslag 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, og for så vidt sikkerheden i det 
nationale elektricitetssystem tillader det,
a) sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer den prioriterede 
tilslutning til, transmission og distribution 
af elektricitet fra vedvarende energikilder,
og de sikrer, at de ansvarlige 
systemoperatører optimerer, styrker og 
udbygger nettet efter rimelig ansøgning 
herom fra en producent af vedvarende 
energi med henblik på at sikre den 
prioriterede tilslutning, adgang, 
transmission, distribution og lastfordeling 
af elektricitet produceret fra vedvarende 
energikilder.

b) Medlemsstaterne tildeler også 
prioriteret adgang til elnettet for elektricitet 
fra vedvarende energikilder.
c) Ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder. 

d) Medlemsstaterne sikrer, at de 
ansvarlige systemoperatører træffer alle 
hensigtsmæssige net- og 
markedsrelaterede driftsforanstaltninger 
for at minimere tabet af elektricitet 
produceret fra vedvarende energikilder.
Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige 
systemoperatører offentligt og uden 
unødig forsinkelse informerer om 
problemer og trufne foranstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 743
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer prioriteret
transmission og distribution af elektricitet 
fra vedvarende energikilder. 
Medlemsstaterne og de kompetente 
regulerende myndigheder tildeler også 
prioriteret adgang til transmissions- og 
distributionselnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
netoperatørerne og elbørserne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt pålideligheden og sikkerheden i 
det nationale elektricitetssystem tillader 
det, og i henhold til driftsregler, der skal 
godkendes af den kompetente myndighed.
Afvigelser fra dette princip er kun mulige, 
hvis det nationale elektricitetssystems 
sikkerhed er i fare. Bevisbyrden for ikke 
at overholde princippet om prioriteret 
lastfordeling ligger hos den relevante 
netoperatør eller elbørs og skal ledsages 
af en kompensationsordning for den 
producent af vedvarende energi, der er 
ramt, i overensstemmelse med de planer 
for udvikling af vedvarende energikilder, 
de enkelte medlemsstater opstiller.
Netoperatøren og/eller elbørsoperatøren 
bør informere om problemer og trufne 
foranstaltninger via internettet.

Or. en
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Begrundelse

De nationale regulerende myndigheders indflydelse på fastsættelsen af regler for nettet skal 
understreges. Bevisbyrden for ikke at give prioriteret adgang ligger hos 
transmissionsnetoperatørerne eller elbørsen og skal kommunikeres gennemsigtigt.

Ændringsforslag 744
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved 
lastfordeling mellem elproduktionsanlæg 
giver transmissionsnetoperatørerne 
forrang til anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, for så vidt sikkerheden i det 
nationale elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder og fra kraftvarmeanlæg.
Operatørerne styrer den måde, hvorpå 
elektriciteten tilføres til nettet, for at sikre 
den prioriteret adgang, så længe 
forsyningssikkerheden i de regionale, 
nationale eller tværregionale 
elektricitetssystemer ikke er i fare.

Or. de

Begrundelse

Forsyningssikkerheden skal sikres. EU opmuntrer også til anvendelse af 
kraftvarmeproduktion. Hvis ikke disse systemer får prioriteret adgang til nettet, vil de under 
nogle omstændigheder skulle "køres ned", hvilket også vil reducere varmeproduktionen.
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Ændringsforslag 745
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets og 
forsyningssikkerhedens pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder . De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder og fra 
kraftvarmeværker. Den prioriterede 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder gælder ikke i 
forbindelse med elektricitet fra 
kraftvarmeværker. Hvis der er fare for, at 
nyttige opvarmningsbehov ikke vil blive 
dækket, sikrer medlemsstaterne, at 
elektriciteten fra kraftvarmeværker 
tildeles samme prioritet. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder,
og/eller som drives ved hjælp af 
kraftvarmeproduktion, for så vidt 
sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. de

Begrundelse

I vindblæste områder er det flere gange sket, at fordi elektricitet fra vedvarende energikilder 
har forrang, skal kraftvarmeværkerne "køres ned", så de ikke længere kan levere varme, når 
der tilføres store mængder elektricitet fra vindenergi. For at undgå dette må elektricitet fra 
vedvarende energikilder ikke tildeles prioriteret adgang til nettet i forhold til elektricitet fra 
kraftvarmeværker.
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Ændringsforslag 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De kan også tildele prioriteret 
tilslutning til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Medlemsstaterne 
kan beslutte, at
transmissionsnetoperatørerne med 
markedsbaseret balanceansvar skal give 
lastfordelingsforrang til anlæg, der bruger 
vedvarende energikilder, for så vidt 
sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Begrundelse

Ubegrænset prioritering af elektricitet fra vedvarende energikilder er i modstrid med 
direktivet om det indre marked for elektricitet, som kræver ikkediskriminerende procedurer 
for markedets aktører. Elværker, som producerer elektricitet fra vedvarende energikilder, skal 
have det fulde balanceansvar, da dette er i overensstemmelse med det åbne 
elektricitetsmarked.

Ændringsforslag 747
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
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sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De kan også tildele prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder eller andre CO2-
neutrale energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg kan
transmissionsnetoperatørerne give forrang 
til anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, for så vidt sikkerheden i det 
nationale elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at vedvarende energi får lige adgang til nettene, men obligatorisk 
prioriteret adgang eller lastfordeling af elektricitet fra vedvarende energikilder er i modstrid 
med et elektricitetsmarkeds korrekte funktion. Det er derfor vigtigt ikke at påbyde prioriteret 
adgang eller prioriteret lastfordeling.

Ændringsforslag 748
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder eller fra kraftvarmeanlæg. De 
tildeler også prioriteret adgang til elnettet 
for elektricitet fra vedvarende energikilder. 
Ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
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for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. fr

Begrundelse

Problemet med netadgang for elektricitet produceret fra vedvarende energikilder er fælles for 
alle decentraliserede anlæg. Disse anlæg producerer elektricitet i industriområder til brug på 
stedet eller i offentlige (hospitaler osv.), forretnings- eller beboelsesbygninger. Lige som 
kraftvarmeanlæg skal de decentraliserede anlæg også drage fordel af de seneste 
lovgivningsmæssige fremskridt inden for nettilslutning, og deres bidrag skal afspejles i de 
involverede procedurer og omkostninger. 

Ændringsforslag 749
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De kan også tildele prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg kan
transmissionsnetoperatørerne give forrang 
til anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, for så vidt sikkerheden i det 
nationale elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre adgang til nettet og lige behandling af alle produktionsformer for 
elektricitet produceret fra vedvarende energikilder. Obligatorisk prioriteret adgang er 
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imidlertid imod principperne i direktivet om det indre marked for elektricitet og ville 
ødelægge elektricitetsmarkedets funktion. Transmissionsnetoperatører og 
distributionsnetoperatører skal behandle alle producenter lige.

Ændringsforslag 750
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område som en prioritet garanterer 
tilslutning, adgang, transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

For øjeblikket diskrimineres de vedvarende energikilder på elektricitetsmarkedet. De 
forsinkelser, producenterne af elektricitet fra vedvarende energikilder rammes af, er ikke 
acceptable. Alene i Skotland mangler omkring 11.000 MW, primært fra projekter med 
produktion fra vedvarende energikilder, transmissionstilslutninger. Hvis ikke de vedvarende 
energikilder behandles som en prioritet med hensyn til fysisk tilslutning, er der risiko for, at 
målet på 20 % ikke vil blive nået.
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Ændringsforslag 751
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, forsyningssikkerheden og den 
loyale konkurrence sikrer 
medlemsstaterne, at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder og tildeler prioriteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra vedvarende 
energikilder. Ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Begrundelse

Prioriteten bør også afhænge af nettets pålidelighed og sikkerhed. Det er bydende 
nødvendigt, at systemets pålidelighed og sikkerhed - og forsyningssikkerheden - tages i 
betragtning ved gennemførelsen af bestemmelser om prioriteret adgang og lastfordeling pga. 
indvirkningen af de vedvarende energikilders iboende variabilitet på netbalancen.
Investeringernes omkostningseffektivitet og den loyale konkurrence bør også tages i 
betragtning i forbindelse med beslutninger om prioriteret adgang for vedvarende energikilder 
til nettet.

Ændringsforslag 752
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 2. Uden at det må gribe ind i 
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elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer fysisk tilslutning 
af en applikation inden for to år, adgang,
transmission og distribution af elektricitet 
fra vedvarende energikilder. 
Medlemsstaterne tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Begrundelse

En bedre og tidsmæssigt garanteret fysisk tilslutning kan lette de vedvarende energikilders 
indtrængen på markedet.

Ændringsforslag 753
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder, under 
forudsætning af at forsyningssikkerheden 
og andre driftskrav overholdes. Ved 
lastfordeling mellem elproduktionsanlæg 
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for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

giver transmissionsnetoperatørerne forrang 
til anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, for så vidt sikkerheden i det 
nationale elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Ændringsforslag 754
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder inden for en rimelig tidsfrist 
efter, at en sådan kapacitet er blevet 
påkrævet. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at give transmissionsnetoperatørerne eller distributionsnetoperatørerne 
beføjelse til lastfordeling og prioritering af visse anlæg giver kun mening inden for en 
støtteordning baseret på afregningstariffer. Så længe sådanne støtteordninger ikke er 
obligatoriske for medlemsstaterne, vil disse bestemmelser klart gribe ind i markedets funktion 
og bør fjernes.
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Ændringsforslag 755
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De kan også tildele prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det.

Or. xm

Begrundelse

På det nordiske elektricitetsmarked er al netadgang baseret på handelsaftaler. Hvis en 
markedsdeltager har solgt sin elektricitet på elektricitetsmarkedet, er han sikret adgang til 
nettet. Det er derfor ikke nødvendigt at sikre prioriteret adgang til nettet, hvis markedet er 
opbygget som i de nordiske lande.

Ændringsforslag 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
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omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet.

omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet. Medlemsstaterne
sikrer, at der tages højde for de 
omkostningsændringer, der følger af dette 
direktiv, og at 
transmissionsnetoperatørerne og 
distributionsnetoperatørerne får disse 
godtgjort i tarifstrukturerne.

Or. en

Ændringsforslag 757
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet.

3. Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger, netforstærkninger, 
forbedringer af nettets drift og regler om 
ikkediskriminerende gennemførelse af 
netforskrifterne, der er nødvendige for at 
integrere nye producenter, der leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet. Disse regler 
offentliggøres senest den 30. juni 2010.

Or. en

Begrundelse

Daglig netdrift er noget andet end netforstærkninger.
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Ændringsforslag 758
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet.

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder eller 
kraftvarmeanlæg til elforsyningsnettet.

Or. fr

Begrundelse

Problemet med netadgang for elektricitet produceret fra vedvarende energikilder er fælles for 
alle decentraliserede anlæg. Disse anlæg producerer elektricitet i industriområder til brug på 
stedet eller i offentlige (hospitaler osv.), forretnings- eller beboelsesbygninger. Lige som 
kraftvarmeanlæg skal de decentraliserede anlæg også drage fordel af de seneste 
lovgivningsmæssige fremskridt inden for nettilslutning, og deres bidrag skal afspejles i de 
involverede procedurer og omkostninger. 

Ændringsforslag 759
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne pålægger 
transmissionsnetoperatørerne og 
distributionsnetoperatørerne at forelægge 
nye producenter, der ønsker at blive 
tilsluttet til transmissions- og 
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distributionsnettet, omfattende og 
detaljerede oplysninger om 
transmissionsnettene. Disse oplysninger 
bør omfatte data om den allerede tildelte 
og den fortsat tilgængelige 
transmissionskapacitet.

Or. en

Begrundelse

For at øge den juridiske sikkerhed og booste investorernes tillid er det nødvendigt at give nye 
producenter relevante oplysninger om transmissionsnettene. Manglende oplysninger udgør en 
væsentlig hindring for udviklingen af nye anlæg for vedvarende energi.

Ændringsforslag 760
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne af høj- og 
mellemspændingsnet at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet 
til transmissions- eller distributionsnettet, 
omfattende og detaljerede oplysninger om 
transmissionsnettene, herunder 
ubegrænsede oplysninger om den allerede 
allokerede og den fortsat tilgængelige 
transmissionskapacitet.

Or. it

Begrundelse

Producenterne af energi fra vedvarende energikilder står over for en række usikkerheder, 
herunder især den manglende oplysning om transmissionsnettene, som er et afgørende 
element for udvikling af rene energiproduktionsanlæg. 

For at øge den juridiske sikkerhed og forbedre investorernes tillid skal nye producenter, der 
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ønsker at blive tilsluttet til nettet, forelægges detaljerede oplysninger om 
transmissionsnettene.

Ændringsforslag 761
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan i givet fald kræve, 
at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne helt eller 
delvis bærer de i stk. 3 omhandlede 
omkostninger. Medlemsstaterne 
genovervejer og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbedre rammerne 
og reglerne for afholdelse og deling af 
omkostningerne som omhandlet i stk. 3 
senest den 30. juni 2011 og hvert andet år 
derefter for at sikre integrationen af nye 
producenter som omhandlet i det stykke.

4. Medlemsstaterne kan i givet fald kræve, 
at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne helt eller 
delvis bærer de i stk. 3 omhandlede 
omkostninger. Medlemsstaterne kan 
endvidere kræve, at operatørerne helt 
eller delvis bærer omkostningerne ved at 
levere energi til private, hvis indkomst 
ligger under den nationale 
fattigdomsgrænse. Medlemsstaterne 
genovervejer og træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbedre rammerne 
og reglerne for afholdelse og deling af 
omkostningerne som omhandlet i stk. 3 
senest den 30. juni 2011 og hvert andet år 
derefter for at sikre integrationen af nye 
producenter som omhandlet i det stykke.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne kræve, at alle nye energiproducenter bidrager til en selektiv 
politik, som sikrer, at der leveres energi til en rimelig pris til de dårligst stillede i samfundet.
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Ændringsforslag 762
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

5. Medlemsstaterne og de kompetente 
regulerende myndigheder pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet:

a) et omfattende og detaljeret skøn over, 
hvad tilslutningen vil koste;
b) en tidsplan for modtagelse og 
behandling af ansøgninger om 
nettilslutning;
c) en tidsplan for den egentlige tilslutning 
til nettet.
Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
manglende overholdelse af kravene i litra 
a), b) og c).
Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, sørger for deres eget 
tilslutningsbehov.

Or. it

Begrundelse

Et af de største problemer for de operatører, der ønsker at oprette anlæg for vedvarende 
energi, er den proceduremæssige usikkerhed omkring ansøgningerne om adgang til nettet.
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De lange procedurer for nettilslutning er en hindring for at få decentraliseret produktionen af 
elektricitet fra vedvarende energikilder. Derfor skal reglerne om netadgang strammes op, og 
det skal sikres, at alle medlemsstater gennemfører den eksisterende lovgivning på området.

Ændringsforslag 763
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet:

a) et omfattende og detaljeret skøn over, 
hvad tilslutningen vil koste;
b) en rimelig og nøjagtig tidsplan for 
modtagelse og behandling af ansøgninger
om nettilslutning;
c) en rimelig og nøjagtig tidsplan for den 
egentlige nettilslutning.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for manglende 
overholdelse af kravene i litra a), b) og c) 
i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Et af de største problemer for de operatører, der ønsker at oprette nye anlæg for vedvarende 
energi, er den proceduremæssige usikkerhed omkring ansøgningerne om adgang til nettet.
For at øge den juridiske sikkerhed for operatørerne skal reglerne om nettilslutning strammes 
om, herunder med klare tidsplaner for behandling af ansøgninger fra nye operatører. 
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Ændringsforslag 764
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste, herunder 
nøjagtige og rimelige frister, som ikke må 
overstige to år i alt. Medlemsstaterne kan 
tillade, at producenter af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, som ønsker at 
blive tilsluttet et net, udbyder 
tilslutningsarbejdet i licitation.

Or. en

Ændringsforslag 765
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste, herunder 
nøjagtige og rimelige frister, som ikke må 
overstige to år i alt. Medlemsstaterne kan 
tillade, at producenter af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, som ønsker at 
blive tilsluttet et net, udbyder 
tilslutningsarbejdet i licitation.
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Or. en

Begrundelse

En bedre, tidsmæssigt garanteret og rimelig fysisk tilslutning kan lette de vedvarende 
energikilders indtrængen på markedet.

Ændringsforslag 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste, baseret 
på omkostningerne i stk. 3. 
Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

Or. en

Ændringsforslag 767
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 

5. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
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Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation.

Medlemsstaterne kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 
licitation. Buddene udarbejdes på basis af 
de eksisterende tekniske forskrifter.

Or. de

Begrundelse

Der skal tages højde for de eksisterende tekniske forskrifter ved direktivets gennemførelse.
Netoperatøren skal til enhver tid drive et net, der garanterer sikker forsyning, i 
overensstemmelse med de eksisterende tekniske forskrifter. Dette krav skal overholdes, når 
kraftværkerne producerer ved maksimal kapacitet, også når producenterne ikke tilfører nettet
energi. Udviklingen af nettet og de dermed forbundne investeringer skal derfor tage højde for 
situationer med maksimal såvel som minimal garanteret tilførsel. 

Ændringsforslag 768
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fordelingen af omkostningerne som 
omhandlet i stk. 3 gennemføres ved hjælp 
af en ordning, der baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvori der tages hensyn til de 
fordele, som såvel oprindeligt og senere 
tilknyttede producenter som 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører har af 
tilslutningerne.

6. Fordelingen af omkostningerne som 
omhandlet i stk. 3 gennemføres ved hjælp 
af en ordning, der baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. de

Begrundelse

At inddrage de fremtidige fordele i omkostningsberegningerne er ikke muligt og ville medføre 
adskillige retstvister.
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Ændringsforslag 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fordelingen af omkostningerne som 
omhandlet i stk. 3 gennemføres ved hjælp 
af en ordning, der baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvori der tages hensyn til de 
fordele, som såvel oprindeligt og senere 
tilknyttede producenter som transmissions-
og distributionsnetoperatører har af 
tilslutningerne.

6. Fordelingen af omkostningerne som 
omhandlet i stk. 3 gennemføres ved hjælp 
af en ordning, der baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvori der tages hensyn til de 
fordele, for så vidt angår 
tilslutningsomkostninger, som såvel 
oprindeligt som senere tilknyttede 
producenter har af tilslutningerne.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af de mulige fordele for hele nettet og de allerede tilsluttede producenter vil 
aldrig give et utvetydigt resultat. En mulig konsekvens heraf kunne være forvridninger blandt 
ansøgerne.

Ændringsforslag 770
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
opkrævningen af transmissions- og 
distributionsafgifter ikke diskriminerer 
elektricitet fra vedvarende energikilder, 
herunder navnlig elektricitet fra 
vedvarende energikilder produceret i 
randområder såsom ø-regioner, og i 
regioner med lav befolkningstæthed.

7. De nationale regulerende myndigheder
påbyder, at opkrævningen af 
transmissions- og distributionsafgifter ikke 
diskriminerer elektricitet fra vedvarende 
energikilder og ikke diskriminerer
elektricitet fra vedvarende energikilder 
produceret i randområder såsom ø-
regioner, og i regioner med lav 
befolkningstæthed. Kommissionen 
undersøger misbrug af denne 
bestemmelse og træffer de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger i tilfælde af 
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overtrædelse heraf.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har konsekvent overtrådt denne bestemmelse, og Kommissionen har ikke 
håndhævet den. Dette ændringsforslag skærper tonen og gør de kompetente myndigheders 
ansvar helt klart.

Ændringsforslag 771
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
fra anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, afspejler de 
omkostningsfordele, der kan opnås som 
følge af anlæggets tilslutning til nettet. 
Direkte brug af lavvoltsnettet kunne skabe 
sådanne omkostningsfordele.

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
fra anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, afspejler omkostningerne ved 
at få anlægget tilsluttet til nettet. Direkte 
brug af lavvoltsnettet kunne skabe sådanne 
omkostningsfordele.

Or. de

Begrundelse

Fordelene ved decentraliseret produktion, der henvises til, og den mulige kvantificering af 
disse bør ses som et problem, da den decentraliserede produktion kun kan reducere 
nettabene, hvis den tilføres den rette mængde energi på det rette tidspunkt. Derudover er det 
ofte vanskeligt at planlægge ydelsen fra vedvarende energikilder, og tilførslen af elektricitet 
til nettet på tidspunkter, der ikke falder sammen med elektricitetens anvendelse, kan endog 
ofte øge tabene. 
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Ændringsforslag 772
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
fra anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, afspejler de 
omkostningsfordele, der kan opnås som 
følge af anlæggets tilslutning til nettet. 
Direkte brug af lavvoltsnettet kunne skabe 
sådanne omkostningsfordele.

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
fra kraftvarmeanlæg eller anlæg, der 
bruger vedvarende energikilder, afspejler 
de omkostningsfordele, der kan opnås som 
følge af anlæggets tilslutning til nettet. 
Direkte brug af lavvoltsnettet kunne skabe 
sådanne omkostningsfordele.

Or. fr

Begrundelse

Problemet med netadgang for elektricitet produceret fra vedvarende energikilder er fælles for 
alle decentraliserede anlæg. Disse anlæg producerer elektricitet i industriområder til brug på 
stedet eller i offentlige (hospitaler osv.), forretnings- eller beboelsesbygninger. Lige som 
kraftvarmeanlæg skal de decentraliserede anlæg også drage fordel af de seneste 
lovgivningsmæssige fremskridt inden for nettilslutning, og deres bidrag skal afspejles i de 
involverede procedurer og omkostninger. 

Ændringsforslag 773
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen og medlemstaterne 
skaber en koordineret tilgang til 
udviklingen af offshorevind- og havenergi 
i Nordsøen, Det Irske Hav og Østersøen.
Denne plan vil omfatte en strømlinet 
godkendelsesprocedure, og den 
nødvendige netinfrastruktur både 
offshore og onshore vil blive et prioriteret 
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projekt i det transeuropæiske net (TEN-
initiativet).
Kommissionen og medlemsstaterne skaber 
en koordineret tilgang til udviklingen af 
vind- og solvarmeelektricitetskapacitet i 
Middelhavsområdet både i og uden for 
EU. Den nødvendige netinfrastruktur og 
en bedre koordinering mellem de 
forskellige netoperatører på europæisk 
plan bliver et prioriteret projekt i det 
transeuropæiske net (TEN-initiativet).

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af offshorevind- og havpotentialer i Nordsøen og Østersøen og udviklingen af 
solvarme- og vindenergipotentialer i Middelhavsområdet vil blive lettet af en koordineret 
tilgang og bør prioriteres højt i TEN-initiativet.

Ændringsforslag 774
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Senest to år efter direktivets 
ikrafttræden foretager Kommissionen en 
vurdering af de potentielle omkostninger 
for energiintensive industrier og 
husholdninger, der skyldes de nødvendige 
tekniske tilpasninger af eltransmissions-
og distributionsnettene.
Medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at beskytte sårbare 
energiforbrugere mod de fulde 
omkostninger i stk. 8, litra a), og for at 
reducere energifattigdommen.

Or. en
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Begrundelse

De stigende omkostninger og dermed i sidste ende de stigende elregninger, der er 
underforstået i forslaget til direktiv, vil potentielt være meget høje for de energiintensive 
industrisektorer og husholdningerne. Det er således vigtigt, at Kommissionen foretager en 
vurdering for bedre at forstå disse potentielle omkostninger, og at medlemsstaterne imødegår 
den mulige betydning for sårbare og fattige forbrugere med hensigtsmæssige 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 775
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne vurderer 
nødvendigheden af at udvide eksisterende 
gasnetinfrastruktur for at lette 
integrationen af gas fra vedvarende 
energikilder med udgangspunkt i 
miljømæssige, tekniske og økonomiske 
kriterier, der tager højde for alternative 
muligheder for lokal udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Tilførslen af gas fra vedvarende energikilder til nettene er en af de potentielle muligheder for 
udnyttelse. På grund af infrastrukturomkostninger og sikkerheds-, sundheds- eller tekniske 
krav bør biogastilførsel og tilhørende netudvidelser baseres på sunde, omfattende 
vurderinger, der undersøger de lokale muligheder for udnyttelse, såsom elektricitets- eller 
varmeproduktion. Investerings- og driftsomkostningerne samt varigheden af produktionen af 
gas fra vedvarende energikilder bør indgå i disse vurderinger.
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Ændringsforslag 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Når tilførslen af biogas produceret fra 
vedvarende energikilder er den 
hensigtsmæssige løsning i henhold til de 
miljømæssige, tekniske og økonomiske 
kriterier og ikke risikerer at påvirke 
gasnettets pålidelighed og sikkerhed 
negativt, sikrer medlemsstaterne, at 
gastransmissions- og 
gasdistributionsnetoperatørerne inden for 
deres område garanterer transmission og 
distribution af gas produceret fra 
vedvarende energikilder, under 
forudsætning af at gassen rent teknisk 
kan distribueres sikkert til forbrugerne.
Omkostningerne ved nettilslutningen 
omfatter tilslutningen til 
forbindelsespunktet, trykmålesystemet, 
installationer til trykstigning og den 
kalibrerbare måling.
Medlemsstaterne kan om nødvendigt 
anmode transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne om at dele 
ovenstående omkostninger.
Senest den 31. marts 2010 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette de retlige 
rammer og regler for afholdelse og deling 
af disse omkostninger. Medlemsstaterne 
reviderer efterfølgende disse hvert andet 
år og indarbejder dem i deres nationale 
handlingsplaner som nævnt i artikel 4.
Transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne tildeler også 
prioriteret adgang til nettet for gas 
produceret fra vedvarende energikilder, 
hvis dette er foreneligt med 
netforvaltningen.
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Or. fr

Begrundelse

Når tilførslen af gas til nettet er den hensigtsmæssige løsning, er der behov for 
sikkerhedsregler, tekniske betingelser og regler om omkostningsdeling. For at reducere den 
økonomiske indvirkning på slutforbrugerne skal disse regler sikre, at alle parter handler 
økonomisk effektivt. På grund af den brede vifte af nationale støtteordninger og de enkelte 
tilførselsprojekters yderst specifikke art er det mere hensigtsmæssigt, at disse regler fastsættes 
nationalt.

Ændringsforslag 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Medlemsstaterne vurderer
nødvendigheden af at udvide eksisterende 
gasnetinfrastruktur for at lette 
integrationen af gas fra vedvarende 
energikilder med udgangspunkt i 
miljømæssige, tekniske og økonomiske 
kriterier, der tager højde for alternative 
muligheder for lokal udnyttelse.

Or. fr

Begrundelse

Tilførslen af gas produceret fra vedvarende energikilder er en af de mulige 
udnyttelsesmetoder. I lyset af omkostningerne til infrastrukturer og sikkerhed, tekniske krav 
og sundhed, bør biogastilførsel og udvidelse af gasrørledningsnettet baseres på en forsvarlig 
vurdering, der tager højde for metoderne til anvendelse af eksisterende biogas lokalt, såsom 
elektricitets- eller varmeproduktion. Der skal tages højde for de nødvendige investeringer, 
driftsomkostningerne samt varigheden af produktionen af biogas.
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Ændringsforslag 778
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. For så vidt angår tilførsel af gas fra 
vedvarende energikilder til transmissions-
og distributionsnettene, opstiller 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
ikkediskriminerende regler for 
gaskvaliteten, idet der tages hensyn til 
kriterierne pålidelighed, sikkerhed og 
folkesundhed.
Medlemsstaterne fastsætter endvidere 
ikkediskriminerende og gennemsigtige 
rammer, som giver transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne mulighed for 
for hver enkelt tilførselsansøgning at 
fastsætte de hensigtsmæssige tekniske 
krav.
Endelig fastsætter medlemsstaterne regler 
for ansvarligheden med hensyn til 
overvågningen af de tekniske krav, 
gaskvalitetsmålingerne og eventuelle 
tiltag i forbindelse med lugtgener.

Or. en

Begrundelse

Det er medlemsstaternes ansvar at fastsætte nøjagtige standarder for gaskvaliteten med 
henblik på at sikre gasnettenes pålidelighed og sikkerhed samt pålidelig, sikker og sund 
slutanvendelse. Et sådant spørgsmål kan ikke kun henhøre under operatørernes og/eller 
producenternes ansvarsområde.

For så vidt angår de tekniske betingelser, opstiller medlemsstaterne på grund af de enkelte 
tilførselsprojekters yderst specifikke art en gennemsigtig og ikkediskriminerende ramme, idet 
transmissions- og distributionsnetoperatørerne opstiller nøjagtige betingelser for hvert enkelt 
projekt på basis af denne overordnede ramme.
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Ændringsforslag 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. For så vidt angår tilførsel af biogas 
produceret fra vedvarende energikilder til 
transmissions- og distributionsnettene, 
opstiller medlemsstaterne gennemsigtige 
og ikkedistriminerende regler for 
gaskvaliteten, idet der tages hensyn til 
kriterierne pålidelighed, sikkerhed og 
folkesundhed.
Medlemsstaterne opstiller endvidere 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
rammer, som giver transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne mulighed for 
for hver enkelt tilførselsansøgning at 
fastsætte de nødvendige tekniske 
betingelser.
Medlemsstaterne fastsætter regler for 
ansvarligheden med hensyn til 
forvaltningen af de tekniske krav, 
gaskvalitetsmålingerne og eventuelle 
tiltag i forbindelse med lugtgener.

Or. fr

Begrundelse

Det er medlemsstaternes ansvar at fastsætte nøjagtige standarder for gaskvaliteten med 
henblik på at sikre gasnettenes pålidelighed og sikkerhed samt pålidelig, sikker og sund 
slutanvendelse. For så vidt angår de tekniske betingelser, opstiller medlemsstaterne på grund 
af de enkelte tilførselsprojekters yderst specifikke art en gennemsigtig og ikkediskriminerende 
ramme, idet transmissions- og distributionsnetoperatørerne opstiller nøjagtige betingelser for 
hvert enkelt projekt på basis af denne overordnede ramme.
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Ændringsforslag 780
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Medlemsstaterne tager de fornødne skridt 
til at udvikle en infrastruktur, der egner 
sig til udvikling af produktionen af 
fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende 
energikilder.

Or. de

Begrundelse

Støtten til opvarmnings- og nedkølingsinfrastruktur er lige så nødvendig som bestemmelserne
i artikel 14.

Ændringsforslag 781
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler.

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

Målene om bekæmpelse af klimaændringer, bevarelse af biodiversiteten og beskyttelse af 
arbejdstagernes sociale rettigheder vil kun kunne nås, hvis bæredygtighedskriteriernes krav 
udvides til alle former for energibiomasse i direktivet, men også til alle industrisektorer - olie-
, levnedsmiddel- og træindustrien - som biobrændstofferne interagerer med.
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Ændringsforslag 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler.

Kriterier for miljømæssig og social
bæredygtighed for energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

Ud over de miljømæssige kriterier er det også nødvendigt med sociale kriterier. Overalt i 
betænkningen skal "biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler" udskiftes med "energi 
fra biomasse", da alle former for biomasse bør være omfattet af bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 783
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

Kriterier for bæredygtighed for 
biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler.

Or. en

Ændringsforslag 784
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biomasse, biobrændstoffer og andre 
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biobrændsler. flydende biobrændsler.

Or. en

Begrundelse

Al plantebaseret energi til transport bør være underlagt de samme kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed. Ordet "biomasse" bør medtages som supplement til "biobrændstoffer" og 
"flydende biobrændsler" for at imødegå smuthuller, der kan opstå som følge af teknologisk 
udvikling, f.eks. biomasse, som anvendes til at producere brint til transport.

Ændringsforslag 785
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende 

biobrændsler.

Kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for alle former for energibiomasse.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 786
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 

1. Uanset om råmaterialerne er dyrket i 
eller uden for EU's territorium, tages
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henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

energi fra biomasse, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler kun i 
betragtning med henblik på litra a) til c) 
nedenfor, hvis den opfylder kriterierne i 
stk. 2-5:

a) måling af overholdelse af kravene i dette 
direktiv vedrørende nationale mål,

a) måling af overholdelse af kravene i dette 
direktiv vedrørende nationale mål,

aa) måling af transportbrændstoffers 
overholdelse af kravene i direktivet om 
brændstofkvalitet,

b) måling af overholdelse af VE-pligt, b) måling af overholdelse af VE-pligt,
c) berettigelse til finansiel støtte til forbrug 
af biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

c) berettigelse til finansiel støtte til forbrug 
af biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal være fuldt ud foreneligt med kravene i direktivet om brændstofkvalitet.

Ændringsforslag 787
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

1. Alle former for energibiomasse tages 
kun i betragtning med henblik på litra a), b) 
og c) nedenfor, hvis de opfylder kriterierne 
i stk. 2-9:

a) måling af overholdelse af kravene i dette 
direktiv vedrørende nationale mål,

a) måling af overholdelse af kravene i dette 
direktiv vedrørende nationale mål,

b) måling af overholdelse af VE-pligt, b) måling af overholdelse af VE-pligt,
c) berettigelse til finansiel støtte til forbrug 
af biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler.

c) berettigelse til finansiel støtte til forbrug 
af biomasse.

Or. en
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Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 788
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

1. Uanset om råmaterialerne er dyrket i 
eller uden for EU's territorium, tages 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

Or. en

Ændringsforslag 789
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

1. Energi fra biomasse tages kun i 
betragtning med henblik på litra a), b) og c) 
nedenfor, hvis de opfylder kriterierne i stk. 
2-5:

Or. en

Begrundelse

Målene om bekæmpelse af klimaændringer, bevarelse af biodiversiteten og beskyttelse af 
arbejdstagernes sociale rettigheder vil kun kunne nås, hvis bæredygtighedskriteriernes krav 
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udvides til alle former for energibiomasse i direktivet, men også til alle industrisektorer - olie-
, levnedsmiddel- og træindustrien - som biobrændstofferne interagerer med.

Ændringsforslag 790
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2-5:

1. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages kun i betragtning med 
henblik på litra a), b) og c) nedenfor, hvis 
de opfylder kriterierne i stk. 2, litra a), til 
5:

Or. de

Begrundelse

Nødvendig ændring, da der fastlægges et nyt kriterium.

Ændringsforslag 791
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) måling af transportbrændstoffers 
overholdelse af kravene i direktivet om 
brændstofkvalitet,

Or. en

Begrundelse

Reglerne om biobrændstoffer inden for transportsektoren bør harmoniseres både i direktivet 
om vedvarende energi og i direktivet om brændstofkvalitet. Der er derfor behov for en 
krydshenvisning for at sikre, at samme sæt regler gælder under begge direktiver.
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Ændringsforslag 792
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
beregnes med udgangspunkt i artikel 17, 
stk. 1, og skal være mindst 35 %.

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Med virkning fra 1. januar 2015 skal den 
reduktion af drivhusgasemissionerne ved 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, være 
mindst 50 % baseret på Kommissionens 
gennemgang inden 2013 og derefter hvert 
andet år.

Or. en

Begrundelse

En tilgang i to faser er mest hensigtsmæssig, især i lyset af behovet for at skabe en trinvis 
tilgang til mere avancerede biobrændstoffer og råvarer. Denne tilgang får god omtale i 
Rådets ad hoc-arbejdsgruppes dokument om bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer af 
10. april 2008.

Ændringsforslag 793
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
energi fra biomasse, der tages i 
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biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

betragtning med henblik på stk. 1, skal 
være mindst 35 % og stiger til mindst 50 % 
fra den 1. januar 2012 og frem og til 60 % 
fra den 1. januar 2017 og frem.

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Når der er tale om energi fra biomasse, der 
fremstilles på anlæg, der var i drift i januar 
2008, finder første afsnit anvendelse fra 
den 1. april 2013.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om en minimumsreduktion af drivhusgasemissionerne ved anvendelse 
af energi fra biomasse på 35 % er for lavt - der er behov for en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på mindst 60 %.

Ændringsforslag 794
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler til transport, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1,
beregnes i henhold til artikel 17, stk. 1, og 
skal være mindst 50 %, undtagen når der 
er tale om biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, hvor 
reduktionen af drivhusgasemissionerne
skal være mindst 35 % indtil den 1. april 
2013.

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.



AM\731121DA.doc 69/133 PE409.428v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Kun biobrændstoffer, der giver en omfattende reduktion af drivhusgasemissionerne, bør 
gælde i forbindelse med opnåelse af målet og kunne modtage støtte, men det er rimeligt at 
give eksisterende biobrændstofanlæg en kort tilpasningsperiode.

Ændringsforslag 795
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
beregnes med udgangspunkt i artikel 17, 
stk. 1, og skal være mindst 50 %.

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Når der er tale om energi fra biomasse, der 
fremstilles på anlæg, der var i drift i januar 
2008, finder første afsnit anvendelse fra 
den 1. april 2013.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede reduktion af drivhusgasemissioner på 35 % er ikke ambitiøs nok. Ved at 
fastsætte et så lavt mål vil størstedelen af produktionen af biobrændstoffer opfylde kriterierne 
med risiko for at fastlåse produktionen i ineffektiv produktion med begrænsede klimafordele 
og potentielt store indirekte konsekvenser for arealanvendelsen. Ved at foreslå en 
grænseværdi for drivhusgasemissioner på kun 35 % nedprioriteres det betydelige potentiale 
for effektiv produktion af biobrændstoffer i de tropiske skove.
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Ændringsforslag 796
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
transportbrændstoffer fra biomasse, der 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
beregnes med udgangspunkt i artikel 17, 
stk. 1, og skal være mindst 60 %.

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Når der er tale om transportbrændstoffer 
fra biomasse, der fremstilles på anlæg, der 
var i drift i januar 2008, finder første afsnit 
anvendelse fra den 1. januar 2010.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien for drivhusgasemissioner skal være høj nok til at garantere effektiv brug af 
knappe biomasseressourcer. Hvis ikke beregningsmetoden bliver forbedret betydeligt, 
risikerer man desuden at overvurdere reduktionen af drivhusgasemissionerne, hvilket fører til 
vildledning af forbrugerne og en forfejlet politik.

Ændringsforslag 797
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
alle former for energibiomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, skal 
være mindst 35 % for 
transportbrændstoffer og 50 % for 
elektricitetsproduktion.

Når der er tale biobrændstoffer og andre Alle former for energibiomasse, der 
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flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

fremstilles på anlæg, der var i drift i januar 
2008, finder første afsnit anvendelse fra 
den 1. april 2013.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 798
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
beregnes med udgangspunkt i artikel 17, 
stk. 1, og skal være mindst 35 %. For 
celluloseholdige biobrændstoffer, biogas 
og biobrændstoffer på basis af vegetabilsk 
eller animalsk affaldsolie eller vegetabilsk 
materiale, der ikke er beregnet til konsum, 
skal der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på mindst 50 %. 

Or. en

Begrundelse

Hvis minimumsgrænsen for reduktion af drivhusgasemissioner på 35 % hæves, vil det 
medføre alvorlige restriktioner i produktionen af biobrændstoffer. Et af målene med at 
fremme biobrændstoffer er at reducere energiafhængigheden. Den europæiske 
råmaterialeproduktion bør derfor fremmes, og niveauet for reduktion af 
drivhusgasemissionerne bør tage højde for potentialet for reduktion af drivhusgasemissioner 
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fra biobrændstoffer opnået fra europæiske råmaterialer. For celluloseholdige 
biobrændstoffer, biogas og biobrændstoffer på basis af vegetabilsk eller animalsk affaldsolie 
eller vegetabilsk materiale, der ikke er beregnet til konsum, skal der opnås større reduktioner, 
som bremser drivhusgasemissionerne yderligere. 

Ændringsforslag 799
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den reduktion af drivhusgasemissionerne 
ved anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i betragtning 
med henblik på stk. 1, skal være mindst 
35%.

2. Den reduktion af 
drivhusgasemissionerne ved anvendelse af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, skal være mindst 35 % og 
stiger til mindst 50 % fra den 1. januar 
2014 og til 60 % fra den 1. januar 2017.

Or. en

Ændringsforslag 800
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Med virkning fra 1. januar 2012 skal den 
reduktion af drivhusgasemissionerne ved 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, være 
mindst 50 %.
Støtteordningerne bør fremme 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der giver en større 
reduktion af drivhusgasemissionerne end 
minimumsgrænsen. Der bør kun ydes 
højere støtte mod tilstrækkeligt bevis for 
den påståede højere reduktion af 
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drivhusgasemissionerne. De 
tilgrundliggende dokumenter bør 
indeholde bevis for fraværet af indirekte 
konsekvenser gennem anvendelse af 
affaldsprodukter eller dyrkning i udpinte 
landområder.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af biobrændstoffer, der kan reducere drivhusgasemissionerne yderligere, skal 
fremmes. Dette kan ske gennem såvel obligatoriske grænseværdier som økonomiske 
incitamenter. Produktion af bioenergi fra affaldsprodukter eller via dyrkning i udpinte 
landområder reducerer det pres, bioenergiproduktionen yder på land, vand og produktionen 
af fødevareafgrøder, og bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 801
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Med virkning fra 1. januar 2015 skal den 
reduktion af drivhusgasemissionerne ved 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, være 
mindst 50 %. Dette niveau skal nås med 
en årlig stigning på 3 % fra direktivets 
ikrafttræden og frem til 2015.
Reduktionen af drivhusgasemissioner fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler beregnes i henhold til 
artikel 17, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

For at øge fordelene ved biobrændstoffer i forhold til fossile brændstoffer og dermed yde et 
større bidrag til klimabeskyttelsen skal der opnås en bedre CO2-balance. I forbindelse med 
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førstegenerationsbiobrændstoffer er der stadig et tilstrækkeligt stort potentiale til at forbedre 
denne balance.

Ændringsforslag 802
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

Med virkning fra 1. januar 2015 skal den 
reduktion af drivhusgasemissionerne ved 
anvendelse af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, være 
mindst 50 %. Dette niveau skal nås med 
en årlig stigning på 2 % fra direktivets 
ikrafttræden og frem til 2020.
Reduktionen af drivhusgasemissioner fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler beregnes i henhold til 
artikel 17, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

For at øge fordelene ved biobrændstoffer i forhold til fossile brændstoffer og dermed yde et 
større bidrag til klimabeskyttelsen skal der opnås en bedre CO2-balance. I forbindelse med 
førstegenerationsbiobrændstoffer er der stadig et tilstrækkeligt stort potentiale til at forbedre 
denne balance.

Ændringsforslag 803
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i januar 2008, finder 

Når der er tale om energi fra biomasse, der 
fremstilles på anlæg, der var i drift den 30. 
juni 2009, finder første afsnit anvendelse 



AM\731121DA.doc 75/133 PE409.428v01-00

DA

første afsnit anvendelse fra den 1. april 
2013.

fra den 1. oktober 2014.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at en rimelig opførelsesperiode for et biobrændstofanlæg er 18 måneder, bør 
overgangsperioden udvides til alle anlæg, der var i drift den 30. juni 2009. Derudover bør 
overgangsperioden udvides, så den finder anvendelse fra den 1. oktober 2014.

Ændringsforslag 804
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktionen af drivhusgasemissioner 
beregnes i henhold til metoden i artikel 
17.

Or. en

Ændringsforslag 805
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Transportbrændstoffer fra biomasse, 
hvortil der henvises i stk. 1, skal 
begrænses til brændstoffer fremstillet af:
a) affald eller rester, herunder biogas,
b) råvarer, som dyrkes på uudnyttede, 
udpinte eller marginale arealer med en 
nettokulstofgevinst med hensyn til 
arealanvendelsesemissioner over 10 år,
c) brændstoffer fra råvarer, som hverken 



PE409.428v01-00 76/133 AM\731121DA.doc

DA

direkte eller indirekte resulterer i ændrede 
arealanvendelsesemissioner.

Or. en

Begrundelse

Transportbrændstoffer fra biomasse bør begrænses til råvarer, som hverken direkte eller 
indirekte resulterer i ændrede arealanvendelsesemissioner. Potentialet for at forbedre 
kulstofopsamlingen på marginale eller udpinte arealer kan kun realiseres, hvis EU's 
målsætninger og bestemmelser målrettes mod det.

Ændringsforslag 806
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anvendelsen af arealer til produktion 
af biobrændstoffer må ikke være i 
konkurrence med anvendelsen af arealer 
til fødevareproduktion.

Or. de

Begrundelse

Det skal i højere grad påses, at anvendelsen af biobrændstoffer ikke forværrer 
fødevaresituationen. 

Ændringsforslag 807
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

råmaterialer fra:

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.
b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, medmindre det 
kan påvises, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke har ændret på denne 
status.

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

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

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

c) Områder, hvor der har fundet ulovlig 
ændring af arealanvendelsen eller 
ødelæggelse af uberørte vådområder sted, 
som kan medføre udtømning af jordens 
kulstoflagre.

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

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige definition af "Skov, der ikke er forstyrret af menneskelig aktivitet af 
betydning" i artikel 15, stk. 3, litra a), er et unøjagtigt begreb, der primært anvendes til 
statistiske formål, og som giver plads til forskellige fortolkninger med hensyn til, hvilke skove 
der falder ind under denne kategori. I nogle tilfælde kan bæredygtigt forvaltede skove i 
normal økonomisk brug opfattes som uberørte skove med biodiversitet, hvormed de ikke er 
omfattet af målet for biobrændstoffer på 10 %.
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Ændringsforslag 808
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den biomasse, der anvendes til anden 
energi end transportbrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi, medmindre de består 
af lovlige og regulerede affaldsstrømme 
eller trærester, som stammer fra lovlige 
bevarings- og forvaltningsmetoder. Dette 
omfatter landområder, som havde en af 
følgende statusser i eller efter 1990, uanset 
om landområdet stadig har denne status:

-a) Områder med høj bevaringsværdi
a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret, medmindre 
det kan påvises, at en eventuel 
menneskelig intervention har været og 
fortsat vil være af en intensitet og 
regelmæssigt tilbagevendende karakter, 
som gør, at den naturlige 
artssammensætning og naturprocesserne 
kan bevares.

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

b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, herunder 
områder, der er udpeget til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer 
eller arter, som er anerkendt ved 
internationale aftaler, medmindre det kan 
påvises, at fremstilling af dette råmateriale 
ikke har ændret på denne status.
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c) Græsarealer med høj biodiversitet, dvs. 
græsarealer, der er artsrige, ugødede og 
ikke forringede.

c) Græsarealer med høj biodiversitet, dvs. 
græsarealer, der opretholder den naturlige 
artssammensætning, økologiske 
karakteristika og naturprocesserne og er 
ugødede.

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

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

Or. en

Begrundelse

Mens biomasse til transport bør begrænses til afgrøder uden indvirkning på 
arealanvendelsen, eller hvor der kan dokumenteres en forbedring af kulstofopsamlingen, er 
der behov for at regulere brugen af biomasse til andre energiformål for at undgå negative 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 809
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Alle former for energibiomasse, der 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi eller inden for en 
radius af 5 km omkring sådanne 
landområder, dvs. et landområde, der 
havde en af følgende statusser i eller efter 
januar 2008, uanset om landområdet stadig 
har denne status:

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
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betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

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

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

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

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

ca) Andre områder med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi.

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

Kommissionen opstiller kriterier og 
geografiske udstrækninger for at afgøre, 
hvilke græsarealer der er omfattet af litra 
c), inden januar 2010. En sådan 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anerkendt høj biodiversitetsværdi, 
medmindre det kan påvises, at fremstilling 
af dette råmateriale er foreneligt med 
opretholdelsen eller forbedringen af disse 
biodiversitetsværdier. Med henblik på 
dette stykke betyder "landområde med 
anerkendt høj biodiversitetsværdi" et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i eller efter januar 2008, uanset 
om landområdet stadig har denne status:

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning.

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

b) (i) Områder, der ved lov eller af den 
relevante kompetente myndighed har fået 
status som naturbeskyttelsesområde, eller

ii) Områder, der er udpeget til beskyttelse 
af sjældne, truede eller udsatte 
økosystemer eller arter, som er anerkendt 
ved internationale aftaler, under 
forudsætning af at de anerkendes i 
henhold til proceduren i artikel 16, stk. 4, 
andet afsnit.

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 811
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

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

b) (i) Områder, der ved lov eller af den 
relevante kompetente myndighed har fået 
status som naturbeskyttelsesområde, eller

ii) Områder, der er udpeget til beskyttelse 
af sjældne, truede eller udsatte 
økosystemer eller arter, som er anerkendt 
ved internationale aftaler eller opført på 
lister udarbejdet af mellemstatslige eller 
internationale ngo'er, under 
forudsætning af at de anerkendes i 
henhold til proceduren i artikel 16, stk. 4, 
andet afsnit,
medmindre det kan påvises, at fremstilling 
af dette råmateriale ikke har ændret på 
denne status.

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 812
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

-a) Områder med høj bevaringsværdi
a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

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

b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, herunder 
områder, der er udpeget til beskyttelse af 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer 
eller arter, som er anerkendt ved 
internationale aftaler, medmindre det kan 
påvises, at fremstilling af dette råmateriale 
ikke har ændret på denne status.

ba) Bufferzoner omkring områder, der 
har fået status som 
naturbeskyttelsesområder, og 
migrationsruterne mellem sådanne 
områder.

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

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

Or. en
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Begrundelse

Der bør ikke dyrkes biobrændstoffer i bufferzoner og på migrationsruter mellem områder, der 
har fået status som naturbeskyttelsesområder. Ellers risikerer truede arter at blive fanget i 
isolerede lommer.

Ændringsforslag 813
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Bioenergi, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med 
anerkendt høj biodiversitetsværdi, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i eller efter maj 2003, uanset om 
landområdet stadig har denne status:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst belønner dem, som har spekuleret i skovrydning i forventning om 
væksten på det europæiske marked, som det ses i Sydøstasien. Desuden, og det er mere 
alvorligt, undergraver en så sen skæringsdato 1990-skæringsdatoen, som er fastsat i 
mekanismen for bæredygtig udvikling under Kyotoprotokollen. 2003 er den dato, hvor den 
lovgivningsmæssige støtte til biobrændstoffer blev vedtaget i EU.

Ændringsforslag 814
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi, medmindre det 
påvises, at den stammer fra bæredygtig 
forvaltning, og at produktionen og 
udvindingen af det pågældende 
råmateriale ikke har negative 
konsekvenser for biodiversiteten, og/eller 
det påvises, at sammensætningen af 
naturlige arter og processer vil blive 
reetableret efter interventionen. Dette 
omfatter et landområde, der havde en af 
følgende statusser i eller efter januar 2008, 
uanset om landområdet stadig har denne 
status:

Or. en

Begrundelse

Lige så vel som andre steder bør bæredygtig forvaltning være mulig, således at der kan 
anvendes begrænsede mængder biomasse, hvis det gøres på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 815
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

a) Primærskov og andre træbevoksede 
arealer: Skov og andre træbevoksede 
arealer af oprindelige arter, hvor der ikke 
er nogen synlige tegn på menneskelige 
aktiviteter, og hvor de økologiske 
processer ikke er forstyrret i væsentlig 
grad.

Or. en

Begrundelse

Skov, der ikke er forstyrret af menneskelig aktivitet af betydning, er et unøjagtigt begreb, der 
primært anvendes til statistiske formål. Der er ikke plads til fortolkning med hensyn til, hvilke 
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skove der falder ind under denne kategori. Definitionen indebærer en risiko for, at en ukendt 
mængde bæredygtigt forvaltede skove i normal økonomisk brug opfattes som uberørte skove 
med biodiversitet, hvorved de ikke tælles med i forbindelse med målet for biobrændstoffer på 
10 %.

Ændringsforslag 816
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Skov, der ikke er forstyrret af 
menneskelig aktivitet af betydning, dvs. 
skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

a) Skov/andre træbevoksede arealer af 
oprindelige arter, hvor der ikke er nogen 
synlige tegn på menneskelige aktiviteter, 
og hvor de økologiske processer ikke er 
forstyrret i væsentlig grad.

Or. en

Ændringsforslag 817
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Områder, der leverer grundlæggende 
økosystemtjenester i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder 
og erosionskontrol) som defineret i 
Millennium Ecosystem Assessment, under 
forudsætning af at de anerkendes i 
henhold til proceduren i artikel 16, stk. 4, 
andet afsnit.

Or. en
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Begrundelse

Økosystemtjenester er de fordele, økosystemerne giver folk. De omfatter levering af tjenester 
såsom mad, vand, tømmer og fiber, regulering af tjenester såsom regulering af klima, 
oversvømmelser, sygdomme, affald og vandkvalitet, kulturelle tjenester såsom fritid, æstetisk 
glæde og åndelig tilfredsstillelse samt støttetjenester såsom jordbundsdannelse, fotosyntese 
og næringsstofkredsløbet. 

Ændringsforslag 818
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Områder, der ved lov eller af de 
relevante kompetente myndigheder har 
fået status som naturbeskyttelsesområde, 
medmindre det kan påvises, at fremstilling 
af dette råmateriale ikke har ændret på 
denne status.

Or. de

Begrundelse

For at skabe et klart retsgrundlag for, nøjagtig hvordan områder får status som 
naturbeskyttelsesområde, skal de retslige rammer være mere klare.

Ændringsforslag 819
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Områder, der i regional eller global 
målestok har en stor koncentration af 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer 
eller arter, som er anerkendt ved 
internationale aftaler eller er omfattet af 
IUCN's "røde liste", medmindre det kan 
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dokumenteres, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke er i modstrid med disse 
formål.

Or. de

Begrundelse

De internationale bevaringsaftaler og -standarder bør anvendes ved definition af 
bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag 820
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen bemyndiger det 
europæiske standardiseringsorgan CEN 
til at foreslå paneuropæiske kriterier, 
indikatorer og metoder, der anvendes til at 
afgøre, hvad der udgør den status, der er 
omfattet af litra a), b) og c), og hvordan 
den skal fastslås og kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de samme kriterier, indikatorer og metoder anvendes konsekvent i hele EU.
CEN skaber egnede rammer og kan mobilisere relevant ekspertise til udførelsen af denne 
opgave og har allerede iværksat processen. EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i 
EU-traktaten.
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Ændringsforslag 821
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen bemyndiger det 
europæiske standardiseringsorgan CEN 
til at foreslå paneuropæiske kriterier, 
indikatorer og metoder, der anvendes til at 
afgøre, hvad der udgør den status, der er 
omfattet af litra a), b) og c), og hvordan 
den skal fastslås og kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de samme kriterier, indikatorer og metoder anvendes konsekvent i hele EU.
CEN skaber egnede rammer og kan mobilisere relevant ekspertise til udførelsen af denne 
opgave og har allerede iværksat processen. EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i 
EU-traktaten.

Ændringsforslag 822
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der 
havde en af følgende statusser i januar 
2008 og ikke længere har denne status:

4. Træbaserede råmaterialer, der 
anvendes til fremstilling af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, opnås fra skove, der:

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

a) forvaltes og udnyttes i henhold til 
MCPFE's kriterier for bæredygtig 
skovforvaltning eller dermed 
sammenlignelige kriterier.
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b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 1 ha bevokset med 
træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 30%, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.

b) overholder den nationale skov- og 
miljølovgivning.

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

Or. en

Begrundelse

Ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa (MCPFE) har opstillet en liste over 
udtømmende kriterier og indikatorer for bæredygtig skovforvaltning. Disse kriterier er 
ligeledes blevet gennemført nationalt og udgør nu til dags en vigtig del af den nationale 
skovlovgivning i mange EU-lande. Der er blevet opstillet tilsvarende kriterier og indikatorer i 
forskellige dele af verden, som bør anvendes for skovbaserede råmaterialer uden for Europa.

Ændringsforslag 823
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der havde 
en af følgende statusser i januar 2008 og 
ikke længere har denne status:

4. Den biomasse, der anvendes til anden 
energi end transportbrændstoffer, der 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i 1990 og ikke længere har denne 
status:

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

a) Vådområder.

aa) Tørvemoser.
b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 1 ha bevokset med 

b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 0,5 ha bevokset med 



AM\731121DA.doc 91/133 PE409.428v01-00

DA

træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 30%, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.

træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 10 %, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.

ba) Savanne og krat, dvs. områder med en 
blanding af træer, buske og græsland, 
som indeholder store kulstoflagre.
bb) Vedvarende græsland, dvs. og 
landbrugs- og græsningsjord, som har 
været bevokset med græs og anvendt til 
græsning i mindst 20 år.

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

Or. en

Begrundelse

Mens biomasse til transport bør begrænses til afgrøder uden indvirkning på 
arealanvendelsen, eller hvor der kan dokumenteres en forbedring af kulstofopsamlingen, er 
der behov for at regulere brugen af biomasse til andre energiformål for at undgå negative 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 824
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der 
havde en af følgende statusser i januar 
2008 og ikke længere har denne status:

4. Alle former for energibiomasse, der 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
må ikke fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager.

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

Der vil ikke blive opført nye 
produktionsenheder i områder, hvor tabet 
af CO2, der bevares over jorden, ikke kan 
udlignes inden for 10 år. Der vil ikke blive 
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også uberørte tørvemoser. opført nye produktionsenheder i områder 
med stor risiko for omfattende tab af CO2, 
der bevares under jorden, f.eks. nogle 
former for græsland, tørvejord, 
mangrover og vådområder. 

b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 1 ha bevokset med 
træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 30%, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.
Bestemmelserne i dette stykke anvendes 
ikke, hvis landområdet på det tidspunkt, 
hvor råmaterialet blev udvundet, havde 
samme status som i 2008.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 825
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der havde 
en af følgende statusser i januar 2008 og 
ikke længere har denne status:

4. Energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, 
medmindre det påvises, at den stammer 
fra affaldsstrømme, trærester eller 
bæredygtig forvaltning. Dette omfatter et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i januar 2008 og ikke længere har 
denne status:
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Or. en

Begrundelse

Lige så vel som andre steder bør bæredygtig forvaltning være mulig, således at der kan 
anvendes begrænsede mængder biomasse, hvis det gøres på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 826
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der havde 
en af følgende statusser i januar 2008 og 
ikke længere har denne status:

4. Energi fra biomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i november 2005 og ikke længere 
har denne status:

Or. en

Ændringsforslag 827
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, må ikke fremstilles af 
råmaterialer fra et landområde med stort 
kulstoflager, dvs. et landområde, der havde 
en af følgende statusser i januar 2008 og 
ikke længere har denne status:

4. Biomasse, biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i januar 2008 og ikke længere har 
denne status:

Or. en
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Begrundelse

Al plantebaseret energi til transport bør være underlagt de samme kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed. Ordet "biomasse" bør medtages som supplement til "biobrændstoffer" og 
"flydende biobrændsler" for at imødegå smuthuller, der kan opstå som følge af teknologisk 
udvikling, f.eks. biomasse, som anvendes til at producere brint til transport.

Ændringsforslag 828
Henrik Lax

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Vådområder, dvs. landområder, der 
permanent er vanddækket eller 
vandmættet.

Or. en

Begrundelse

Der findes områder, der ikke klassificeres som vådområder, men som kan være dækket af 
vand i en betydelig del af året, især hvis vejret er vådt. Derfor kan kun permanent 
vanddækning accepteres som et kriterium for vådområder.

Ændringsforslag 829
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Forringede (dvs. allerede drænede) tørvemoser er et vigtigt kulstoflager over hele kloden. Det 
giver en langt større emissionsreduktion at genoprette forringede tørvemoser end at anvende 
dem til dyrkning af biomasse. Dyrkning kræver ofte en yderligere sænkning af vandniveauet, 
hvilket fører til en yderligere forringelse med tilhørende udslip af drivhusgasser i store 
mængder.

Ændringsforslag 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Sammenhængende skovområder.

Or. en

Ændringsforslag 831
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Sammenhængende skovområder, dvs. 
landområder på over 0,5 ha bevokset med 
træer af en højde på over 5 m og med en 
kronedækningsgrad på mindst 10 %, eller 
med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten.

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af sammenhængende skovområder bør være i overensstemmelse med de 
internationalt anerkendte definitioner fra FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation 
(FAO) og FN's konvention om biodiversitet, som begge definerer skov som arealer på over 
0,5 ha med en kronedækning på over 10 %.

Ændringsforslag 832
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Savanne og krat, dvs. områder med en 
blanding af træer, buske og græsland. 

Or. en

Begrundelse

"Mellemliggende økosystemer" mellem skov og græsarealer er et betydeligt, effektivt og 
vigtigt kulstoflager (f.eks. den brasilianske cerrado og de afrikanske savanner) og medtages 
ikke med den nuværende formulering.

Ændringsforslag 833
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Vedvarende græsland, dvs. landbrugs-
og græsningsjord, som har været bevokset 
med græs og anvendt til græsning i 
mindst 20 år og ikke er skov.

Or. en
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Begrundelse

Vedvarende græsland er et betydeligt, effektivt og vigtigt kulstoflager, og nyere forskning har 
vist, at kulstofgælden for at konvertere græsland kan vare op til 90 år.

Ændringsforslag 834
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Vådområder som defineret i Ramsar-
konventionen, under forudsætning af at 
de anerkendes i henhold til proceduren i 
artikel 16, stk. 4, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 835
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Bestemmelserne i dette stykke anvendes 
ikke, hvis landområdet på det tidspunkt, 
hvor råmaterialet blev udvundet, havde 
samme status som i maj 2003.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst belønner dem, som har spekuleret i skovrydning i forventning om 
væksten på det europæiske marked, som det ses i Sydøstasien. Desuden, og det er mere 
alvorligt, undergraver en så sen skæringsdato 1990-skæringsdatoen, som er fastsat i 
mekanismen for bæredygtig udvikling under Kyotoprotokollen. 2003 er den dato, hvor den 
lovgivningsmæssige støtte til biobrændstoffer blev vedtaget i EU.
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Ændringsforslag 836
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiger det 
europæiske standardiseringsorgan CEN 
til at udvikle harmoniserede kriterier og 
specifikationer, der anvendes til at afgøre, 
hvad der udgør de statusser, der er 
omfattet af litra a) og b), og hvordan de 
skal fastslås og kontrolleres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de samme kriterier, indikatorer og metoder anvendes konsekvent i hele EU.
CEN skaber egnede rammer og kan mobilisere relevant ekspertise til udførelsen af denne 
opgave og har allerede iværksat processen. EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i 
EU-traktaten.

Ændringsforslag 837
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiger det 
europæiske standardiseringsorgan CEN 
til at udvikle harmoniserede kriterier og 
specifikationer, der anvendes til at afgøre, 
hvad der udgør de statusser, der er 
omfattet af litra a) og b), og hvordan de 
skal fastslås og kontrolleres.

Or. en



AM\731121DA.doc 99/133 PE409.428v01-00

DA

Begrundelse

Det er vigtigt, at de samme kriterier, indikatorer og metoder anvendes konsekvent i hele EU.
CEN skaber egnede rammer og kan mobilisere relevant ekspertise til udførelsen af denne 
opgave og har allerede iværksat processen. EU-lovgivningens rammer bør følge artikel 95 i 
EU-traktaten.

Ændringsforslag 838
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a–b–c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Produktionen af biomasse til 
energiformål må ikke bringe 
fødevaresikkerheden og den lokale 
biomasseanvendelse i fare.
Kommissionen aflægger en årlig rapport 
om:
a) ændringer i arealanvendelsen i 
regionerne med 
biomasseproduktionsarealer,
b) ændringer i fødevarepriserne på 
verdensmarkedet og i regionerne med 
biomasseproduktionsarealer.
4b. Ved produktion og forarbejdning af 
biomasse forbliver jordbunden og 
jordbundskvaliteten den samme eller 
forbedres:
a) Ingen nationale regler og love om 
jordbundsforvaltning vil blive overtrådt,
b) Ved produktion og forarbejdning af 
biomasse anvendes de bedste 
fremgangsmåder for at bevare eller 
forbedre jordbunden og 
jordbundskvaliteten.
4c. Ved produktion og forarbejdning af 
biomasse udtømmes grundvands- og 
overfladevandsressourcerne ikke, og 
vandkvaliteten forbliver den samme eller 
forbedres:
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a) Ingen nationale regler og love om 
vandforvaltning vil blive overtrådt,
b) Ved produktion og forarbejdning af 
biomasse anvendes de bedste 
fremgangsmåder for at minimere brugen 
af vand og bevare eller forbedre 
vandkvaliteten,
c) Ved produktion og forarbejdning af 
biomasse anvendes der ikke vand fra 
ikkevedvarende kilder.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler tages ikke i betragtning med 
henblik på stk. 1, hvis de har modtaget 
subventioner, skattefritagelser eller andre 
offentlige incitamenter beregnet til at 
reducere produktionsomkostningerne og 
skabe en uretfærdig konkurrencefordel.

Or. en
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Ændringsforslag 840
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset om råmaterialerne stammer 
fra områder uden for eller inden for 
Fællesskabet, skal energibiomasse kun 
tages i betragtning med henblik på stk. 1, 
hvis der er truffet foranstaltninger til 
forhindring af:
a) vandforurening, herunder af 
grundvandet,
b) overforbrug af vand i vandfattige 
områder,
c) luftforurening,
d) forringelse af jordbundskvaliteten.

Or. en

Begrundelse

Rapporteringen skal også omfatte en omhyggelig vurdering af den indvirkning, som den 
voksende efterspørgsel efter bioenergi har på arealanvendelsen på globalt plan og de 
tilhørende emissioner. Uden en sådan vurdering vil det være umuligt at fastslå, om politikken 
faktisk bidrager til at reducere emissionerne.

Ændringsforslag 841
Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler bør som en prioritet 
produceres på basis af affaldsmaterialer, 
gennem en produktivitetsstigning på 
allerede brugte arealer eller på 
udpinte/uudnyttede arealer med henblik 
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på at minimere det øgede pres på 
arealanvendelsen og de indirekte 
drivhusgasemissioner.
Kommissionen opstiller kriterier og 
geografiske udstrækninger for at afgøre, 
hvilke arealer der er omfattet af stk. 4. 

Or. en

Begrundelse

Produktion af bioenergi på basis af affaldsprodukter eller gennem dyrkning på 
udpint/uudnyttet jord reducerer det pres, produktionen af bioenergi udsætter jord, vand og 
produktionen af afgrøder til fødevarer for og forhindrer de fleste indirekte påvirkninger. Der 
bør derfor tilskyndes til sådan produktion.

Ændringsforslag 842
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Energi fra biomasse skal ikke 
overvejes til formål, hvortil der henvises i 
stk. 1, medmindre de råstoffer, som den 
produceres af, er dyrket i 
overensstemmelse med følgende kriterier:
a) respekt for de lokale samfunds og de 
oprindelige folks ejendomsrettigheder som 
fastlagt i FN-erklæringen om de 
oprindelige folks rettigheder og andre 
relevante internationale rammer, så:
- retten til at anvende jorden kan blive 
påvist og ikke anfægtes legitimt af de 
lokale samfund med påviselige 
rettigheder,
- anvendelse af jorden til produktion af 
biomasse til energiproduktion ikke 
mindsker øvrige brugeres juridiske, 
sædvanemæssige og traditionelle 
rettigheder uden deres frie, forudgående 
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og meddelte samtykke.
b) procedurer til høring af og 
kommunikation med de lokale 
befolkninger og interessegrupper gennem 
deres egne institutioner,
c) overholdelse af den nationale 
lovgivning vedrørende arbejdstagernes 
sundhed og sikkerhed samt 
mindstelønninger,
d) overholdelse af de relevante 
konventioner og henstillinger fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation,
e) kontrakter med mindre landbrugere, 
som er fornuftige, transparente og 
overholdes. Navnlig skal:
- aftalte betalinger foretages rettidigt og 
alle udgifter, gebyrer og afgifter tydeligt 
forklares og aftales på forhånd;
- priserne på råvarer, tjenester og 
produkter forklares på tydelig vis;
- gældstilbagebetalingsordninger være 
fuldstændig transparente og være 
forbundet med en rimelig rentesats. 

Or. en

Ændringsforslag 843
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion 
af biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 

udgår



PE409.428v01-00 104/133 AM\731121DA.doc

DA

1782/2003 under overskriften "Miljø" og 
i overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

De landbrugsmæssige kriterier skal være ens for produktion i EU og uden for EU. Skal ses i 
sammenhæng med stk. 7a (ny) (ordførerens ændringsforslag 33) og med ændringsforslaget af 
samme forslagsstillere.

Ændringsforslag 844
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

Dette gælder ligeledes landbrugsråvarer, 
der dyrkes uden for Fællesskabet og 
anvendes til fremstilling af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er omfattet af 
målsætningerne i stk. 1.
Landbrugsråvarer, der dyrkes uden for 
Fællesskabet og anvendes til fremstilling 
af biobrændstoffer og andre flydende 
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biobrændsler, tages i betragtning i 
overensstemmelse med stk. 1 eller, hvis 
sådanne regler ikke kan anvendes, i 
overensstemmelse med følgende krav, som 
har indvirkning på de globale 
naturressourcer:
a) ingen mærkbar stigning i emissioner, 
der risikerer at medføre forsuring, 
eutrofiering eller ødelæggelse af 
ozonlaget, eller som er giftige,
b) ingen mærkbar indvirkning på 
jordbundsfunktionen eller jordens 
frugtbarhed (f.eks. bevarelse af indholdet 
af organisk materiale, erosionskontrol), 
c) ingen mærkbar indvirkning på 
vandkvaliteten eller vandforsyningen, 
c) ingen mærkbar forringelse af biologisk 
mangfoldighed eller økosystemers 
mangfoldighed, og 
d) miljøvenlig anvendelse af gødning og 
pesticider. 

Or. de

Begrundelse

For landbrugsråvarer, som produceres i tredjelande, er det nødvendigt med krav svarende til 
eller ligeværdige med cross-compliance for at sikre bæredygtigheden af de biobrændstoffer, 
der produceres af dem. Den nuværende formulering diskriminerer EU's producenter.

Ændringsforslag 845
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
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overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

Ovenstående afsnit gælder ligeledes 
landbrugsråvarer, der dyrkes uden for 
Fællesskabet og anvendes til fremstilling 
af biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1.
Landbrugsråvarer, der dyrkes uden for 
Fællesskabet og anvendes til fremstilling 
af biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, tages i betragtning i 
overensstemmelse med stk. 1 eller, hvis 
sådanne regler ikke kan anvendes, i 
overensstemmelse med følgende krav, som 
har indvirkning på de globale 
naturressourcer:
a) Ingen mærkbar stigning i emissioner, 
der risikerer at medføre forsuring, 
eutrofiering eller ødelæggelse af 
ozonlaget, eller som er giftige,
b) Ingen mærkbar indvirkning på 
jordbundsfunktionen eller jordens 
frugtbarhed (f.eks. bevarelse af indholdet 
af organisk materiale, erosionskontrol), 
c) Ingen mærkbar indvirkning på 
vandkvaliteten eller vandforsyningen, 
c) Ingen mærkbar forringelse af biologisk 
mangfoldighed eller økosystemers 
mangfoldighed, og 

Or. de

Begrundelse

For landbrugsråvarer, som produceres i tredjelande, er det nødvendigt med krav svarende til 
eller ligeværdige med cross-compliance for at sikre bæredygtigheden af de biobrændstoffer, 
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der produceres af dem. Den nuværende formulering diskriminerer EU's producenter.

Ændringsforslag 846
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 
overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

5. Landbrugsråvarer, der anvendes til 
produktion af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1,
fremstilles i overensstemmelse med de 
krav og standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Alle råvarer, uanset hvor de dyrkes, skal overholde de samme miljøkrav.

Ændringsforslag 847
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, fremstilles i 

5. Landbrugsråvarer, der dyrkes i 
Fællesskabet og anvendes til produktion af 
alle former for energibiomasse, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
fremstilles i overensstemmelse med de 
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overensstemmelse med de krav og 
standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

krav og standarder, der er fastsat i de 
bestemmelser, der er opført i punkt A i 
bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 under overskriften "Miljø" og i 
overensstemmelse med de mindstekrav til 
god landbrugs- og miljømæssig stand, der 
er fastsat i henhold til denne forordnings 
artikel 5, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a–b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er kun omfattet af 
målsætningerne i stk. 1, hvis det land, 
hvori de er dyrket, har ratificeret og 
gennemført alle de følgende aftaler og 
konventioner:
- konventionen om international handel 
med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter,
- konventionen om biologisk
mangfoldighed,
- Cartagenaprotokollen om biosikkerhed,
- Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer.



AM\731121DA.doc 109/133 PE409.428v01-00

DA

- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om 
mindstealder for adgang til beskæftigelse 
(nr. 138);
- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om 
forbud mod og omgående indsats til 
afskaffelse af de værste former for 
børnearbejde (nr. 182);
- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om 
afskaffelse af tvangsarbejde (nr. 105);
- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om 
tvunget eller pligtmæssigt arbejde (nr. 
29);
- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om lige 
løn til mandlige og kvindelige arbejdere 
for arbejde af samme værdi (nr. 100);
- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv (nr. 111);
- Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention om 
foreningsfrihed og beskyttelse af retten til 
at organisere sig (nr. 87);
- Det vurderes gennem udarbejdelse af 
rapporter, hvorvidt de pågældende lande 
reelt har gennemført disse aftaler i 
henhold til aftalernes 
gennemførelsesbestemmelser og navnlig 
henstillingerne fra de organer, der er 
oprettet i medfør af aftalerne med henblik 
på at kontrollere, at de overholdes.
b) Hvis et land ikke har ratificeret de 
aftaler, der er omfattet af stk. 5, litra a), 
punkt a), men de nationale myndigheder 
eller den økonomiske aktør forsyner 
Kommissionen med troværdige 
oplysninger, der påviser, at 
miljøbeskyttelsesstandarderne i det 
pågældende land svarer til standarderne i 
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disse aftaler, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i artikel 21, stk. 2, vedtage, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i dette 
land, kan være omfattet af 
målsætningerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 849
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler er kun omfattet af 
målsætningerne i stk. 1, hvis det land, 
hvori de er dyrket, har ratificeret og 
gennemført alle de følgende miljøaftaler:
1. Konventionen om international handel 
med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter
2. Konventionen om biologisk 
mangfoldighed
3. Cartagenaprotokollen om biosikkerhed
4. Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
Det vurderes gennem udarbejdelse af 
rapporter, hvorvidt de pågældende lande 
reelt har gennemført disse aftaler i 
henhold til aftalernes 
gennemførelsesbestemmelser og navnlig 
henstillingerne fra de organer, der er 
oprettet i medfør af aftalerne med henblik 
på at kontrollere, at de overholdes.

Or. en
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Begrundelse

Miljøkriterierne i artikel 15A er ikke tilstrækkelige og skal derfor udvides.

Ændringsforslag 850
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler skal ikke overvejes til 
formål, hvortil der henvises i stk. 1, 
medmindre der er truffet effektive 
foranstaltninger til forebyggelse af:
a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer;
b) overforbrug af vand i vandfattige 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 851
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset om råmaterialerne stammer 
fra områder uden for eller inden for 
Fællesskabet, skal biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler ikke tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
medmindre der er blevet forelagt følgende 
oplysninger i henhold til direktivets artikel 
16 om produktion af biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler og deres 
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råmaterialer:
(a) En konsekvensanalyse for at 
identificere områder og arter, der 
henvises til i artikel 15, stk. 3, en 
forvaltningsplan, som er rettet mod at 
opretholde eller forbedre deres status [og 
mod at nå målene i litra b) til f) i 
nærværende stykke] og sikre 
overholdelsen af denne forvaltningsplan;
(b) Anvendelse af fremgangsmåder, som 
sikrer bæredygtig brug af vand, herunder 
bevaring af grundvandet og forebyggelse 
af vandforurening;
(c) Anvendelse af fremgangsmåder, som 
sikrer bæredygtig jordbundsforvaltning, 
erosionsforebyggelse og erosionskontrol;
(d) Anvendelse af landbrugskemikalier, 
der er kategoriseret som World Health 
Organisation type 1A eller 1B, og klasse 
2-produkter eller produkter, der er oplistet 
i Stockholm- og 
Rotterdamkonventionerne, og ved sådan 
anvendelse, i hvilken udstrækning 
producenterne aktivt forsøger at finde 
alternativer;
(e) Afbrænding i forbindelse med rydning 
eller bortskaffelse af affald, og i hvilken 
udstrækning dette er i overensstemmelse 
med retningslinjerne for god praksis, der 
fastlægges af Kommissionen i henhold til 
proceduren i artikel 21, stk. 2;
Graden af opfyldelse af følgende kriterier:
i) Retten til at anvende jorden kan påvises 
og anfægtes ikke legitimt af de lokale 
samfund med påviselige juridiske eller 
sædvanemæssige rettigheder;
ii) De lokale modtager godtgørelse for alle 
aftalte landopkøb og enhver afgivelse af 
rettigheder, der kræver deres frie, 
forudgående og meddelte samtykke, og
som skal forhandles på plads af deres 
egne institutioner;
iii) Anvendelsen af jorden til dyrkning af 
råmaterialer til biobrændstoffer eller 
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andre flydende biobrændsler mindsker 
ikke øvrige brugeres juridiske, 
sædvanemæssige eller traditionelle 
rettigheder uden deres frie, forudgående 
og meddelte samtykke; 
iv) Der dyrkes ingen råmaterialer på 
jorder, der er opnået til dette formål 
gennem tvangsudsættelse;
v) Ved produktion af råmaterialer til 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler må tvangsarbejde, herunder 
slaveri, ikke anvendes eller støttes [som 
defineret i ILO's konvention nr. 29 og nr. 
105]:
(1) Selskabet tilbageholder ikke nogen 
som helst del af arbejdstagernes 
lønninger, ydelser, ejendom eller 
dokumenter for at få dem til at blive i 
produktionen.
(2) Selskabet afholder sig fra enhver form 
for fysiske og psykiske tiltag for at få 
arbejdstagerne til at blive.
(3) Arbejdstagerne kan frit forlade 
arbejdsgiveren med et rimeligt varsel. 
(4) Det kan ikke kræves, at ægtefæller til 
og børn af kontraktansatte arbejdstagere 
arbejder i produktionen.
vi) Der ansættes ingen børn under 15 år 
(undtagen på familieejede landbrug, uden 
at dette dog griber ind i deres uddannelse 
eller deres moralske, sociale og fysiske 
udvikling), og ingen arbejdstagere under 
18 år udfører risikobetonet eller farligt 
arbejde.
vii) Alle arbejdstagere har lovlige 
kontrakter og aflønnes rimeligt i henhold 
til betingelserne heri.
(1) Arbejdstagerne betales regelmæssigt 
og rettidigt, enten kontant eller på en for 
dem hensigtsmæssig måde.
(2) Det er ikke tilladt at foretage fradrag i 
lønningerne som 
disciplinærforanstaltninger, og det er 
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forbudt at foretage fradrag i lønningerne, 
som ikke er omfattet af national 
lovgivning, uden den pågældende 
arbejdstagers udtrykkelige tilladelse 
hertil. Alle disciplinærforanstaltninger 
skal registreres.
(3) Logi og andre ydelser må ikke 
automatisk trækkes fra mindstelønnen 
eller den relevante løn inden for
industrien som naturalløn. 
(4) Ved akkordarbejde skal lønnen give 
arbejdstageren mulighed for at tjene 
mindst mindstelønnen eller den relevante 
standard inden for industrien (alt efter 
hvilket af disse beløb, der er det højeste) i 
de normale arbejdstimer og under 
normale arbejdsforhold.

Or. en

Ændringsforslag 852
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset om råmaterialerne stammer 
fra områder uden for eller inden for 
Fællesskabet, skal energi fra biomasse, 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler kun tages i betragtning med 
henblik på stk. 1, hvis der er truffet 
foranstaltninger til forhindring af:
a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer;
b) overforbrug af vand i vandfattige 
områder.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en højere grad af overensstemmelse mellem de bæredygtige 
fremgangsmåder inden for landbruget både i og uden for EU, og det er meget vigtigt, at den 
øgede produktion af biobrændstoffer ikke medfører en forringelse af vand og jordbund.

Ændringsforslag 853
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Uanset om råmaterialerne stammer 
fra områder uden for eller inden for 
Fællesskabet, skal biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler ikke tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, 
medmindre der er blevet forelagt 
oplysninger i henhold til direktivets artikel 
16 om produktion af biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler og deres 
råmaterialer om, at:
i. retten til at anvende jorden kan påvises 
og ikke anfægtes legitimt af de lokale 
samfund med påviselige juridiske eller 
sædvanemæssige rettigheder;
ii. de lokale modtager godtgørelse for alle 
aftalte landopkøb og enhver afgivelse af 
rettigheder, der kræver deres frie, 
forudgående og meddelte samtykke, og 
som skal forhandles på plads af deres 
egne institutioner;
iii. der ikke dyrkes råmaterialer på jorder, 
der er opnået til dette formål gennem 
tvangsudsættelse;
iv. der ikke anvendes og støttes 
tvangsarbejde, herunder slaveri, ved 
produktionen af råmaterialer til 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, som defineret i ILO's 
konvention nr. 29, 105, 138 og 182;
v. alle arbejdstagere har lovlige 
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kontrakter og aflønnes rimeligt, herunder 
har ret til at organisere sig og føre 
kollektive forhandlinger og frihed for 
diskrimination, som defineret i ILO's 
konvention nr. 100, 111, 87 og 98.

Or. en

Ændringsforslag 854
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Producenterne skal i videst muligt 
omfang søge at erstatte og reducere 
forbruget af landbrugskemikalier, 
gødning og pesticider. Der må ikke 
anvendes stoffer:
(i) der af World Health Organisation 
(WHO) er klassificeret som klasse I- og 
klasse II-pesticider,
(ii) der er omfattet af 
Rotterdamkonventionens procedure for 
forudgående informeret samtykke,
(iii) der er kontrolleret eller på listen over 
stoffer i Stockholmkonventionen om 
persistente organiske miljøgifte.

Or. en

Begrundelse

Mindre brug af kemikalier er ensbetydende med mindre brug af fossile brændstoffer og 
dermed reducerede emissioner. Derudover bør visse kemikalier, der er ekstremt skadelige for 
menneskets sundhed og miljøet, helt forbydes i forbindelse med produktion af 
biobrændstoffer. Da biobrændstoffer ikke anvendes til mad, kan dette udmønte sig i slappere 
miljøstandarder vedrørende menneskets sundhed og dermed betyde, at der anvendes farlige 
stoffer i miljøet.
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Ændringsforslag 855
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Hvis et land ikke har ratificeret de 
aftaler, der er omfattet af stk. 5, litra a), 
punkt a), men de nationale myndigheder 
eller den økonomiske aktør forsyner 
Kommissionen med troværdige 
oplysninger, der påviser, at 
miljøbeskyttelsesstandarderne i det 
pågældende land svarer til standarderne i 
disse aftaler, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i artikel 21, stk. 2, vedtage, at 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i dette 
land, kan være omfattet af 
målsætningerne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Miljøkriterierne i artikel 15A er ikke tilstrækkelige og skal derfor udvides.

Ændringsforslag 856
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Kommissionen rapporterer hvert andet 
år til Europa-Parlamentet og Rådet om 
indvirkningen af en øget efterspørgsel 
efter biobrændstoffer på bæredygtigheden 
i Fællesskabet og i tredjelande, 
indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i eksportlande,
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udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at få råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv. Den første rapport fremlægges 
i 2012. I rapporten skal respekten for 
rettigheder til anvendelse af landområder 
indgå. For hvert land, der bidrager med 
betydelige kilder til råmaterialer til de 
biobrændstoffer, som bruges i EU, skal 
det angives i rapporten, om landet har 
ratificeret alle de følgende konventioner 
fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation:
i) Konventionen om mindstealder for 
adgang til beskæftigelse (nr. 138)
ii) Konventionen om forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse af de 
værste former for børnearbejde (nr. 182)
iii) Konventionen om afskaffelse af 
tvangsarbejde (nr. 105)
iv) Konventionen om tvunget eller
pligtmæssigt arbejde (nr. 29)
v) Konventionen om lige løn til mandlige 
og kvindelige arbejdere for arbejde af 
samme værdi (nr. 100)
vi) Konventionen om forskelsbehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(nr. 111)
vii) Konventionen om foreningsfrihed og 
beskyttelse af retten til at organisere sig 
(nr. 87)
viii) Konventionen om retten til at 
organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger (nr. 98)
Kommissionen rapporterer om 
gennemførelsen af disse konventioner i 
henhold til dens oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Miljøkriterierne i artikel 15A er ikke tilstrækkelige og skal derfor udvides. Der er behov for 
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regelmæssig rapportering fra Kommissionens side.

Ændringsforslag 857
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Kommissionen skal hvert år 
rapportere til Europa-Parlamentet og 
Rådet om indvirkningen af en øget 
efterspørgsel efter biobrændstoffer på 
bæredygtigheden i Fællesskabet og i 
tredjelande, indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i eksportlande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at få råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv.
Den første rapport fremlægges i 2010.
I rapporten skal respekten for rettigheder 
til anvendelse af landområder indgå. For 
hvert land, der bidrager med betydelige 
kilder til råmaterialer til de 
biobrændstoffer, som bruges i EU, skal 
det angives i rapporten, om landet har 
ratificeret og gennemført alle de følgende 
konventioner fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation:
(i) Konventionen om mindstealder for 
adgang til beskæftigelse (nr. 138);
(ii) Konventionen om forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse af de 
værste former for børnearbejde (nr. 182);
(iii) Konventionen om afskaffelse af 
tvangsarbejde (nr. 105);
(iv) Konventionen om tvunget eller 
pligtmæssigt arbejde (nr. 29);
(v) Konventionen om lige løn til mandlige 
og kvindelige arbejdere for arbejde af 
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samme værdi (nr. 100);
(vi) Konventionen om forskelsbehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(nr. 111);
(vii) Konventionen om foreningsfrihed og 
beskyttelse af retten til at organisere sig 
(nr. 87);
(viii) Konventionen om retten til at 
organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger (nr. 98).
Kommissionen foreslår om nødvendigt 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages sociale kriterier med i forslaget. Kommissionen udarbejder en særlig rapport 
hvert år med en beskrivelse af den sociale indvirkning af den stigende efterspørgsel efter og 
anvendelse af biobrændstoffer. Kommissionen bør om nødvendigt foreslå korrigerende 
foranstaltninger på grundlag af rapporterne.

Ændringsforslag 858
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Mindre landbrugere, 
producentorganisationer og kooperativer 
vil eventuelt kunne anmode om 
gruppecertificeringsordninger, såfremt de 
udarbejdede revisionsprocedurer 
pålægger dem en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde.

Or. en
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Ændringsforslag 859
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at tilføje yderligere kriterier til EU's kriterier.

Ændringsforslag 860
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 861
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må
medlemsstaterne ikke ud fra andre
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

6. Med henblik på stk. 1 kan
medlemsstaterne ud fra yderligere
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan reagere hurtigere end Kommissionen, hvis der opstår uforudsete 
problemer med biobrændstoffernes bæredygtighed. Derfor bør medlemsstaterne om 
nødvendigt kunne opstille yderligere supplerende bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag 862
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning. På samme måde må 
medlemsstaterne ikke afvise at anvende 
genteknologisk produceret biomasse.

Or. fr
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Begrundelse

Takket være de genteknologiske fremskridt har det været muligt at øge olieindholdet i visse 
planter, som kan anvendes til produktion af biobrændstoffer, med over 40 %. EU kan ikke se 
bort fra disse bioteknologiske fremskridt.

Ændringsforslag 863
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

6. Med henblik på stk. 1 må 
medlemsstaterne ikke ud fra andre 
bæredygtighedsbegrundelser afvise at tage 
biomasse, der er fremstillet i 
overensstemmelse med denne artikel, i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bæredygtighedskriterier kan ikke sikre bæredygtigheden af biomasse og tager 
ikke højde for alle bæredygtighedsaspekter. Dette ændringsforslag vil indføre bedre 
bæredygtighedskriterier. Minimumsstandarderne for reduktion af drivhusgasemissionerne for 
elektricitet og transportbrændstoffer er i overensstemmelse med det, der kan forventes fra de 
nuværende biomassestrømme og -teknologier (baseret på den seneste litteratur).

Ændringsforslag 864
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning 
for energianvendelser af biomasse, bortset 
fra biobrændstoffer og andre flydende 

udgår
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biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

Or. de

Begrundelse

Bæredygtighedskriterierne bør finde anvendelse på alle bioenergikilder. Der bør udarbejdes
rammebetingelser for biobrændstoffer, andre flydende biobrændsler og biomasse.

Ændringsforslag 865
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning 
for energianvendelser af biomasse, bortset 
fra biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier for energi fra biomasse bør fastsættes i dette direktiv.
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Ændringsforslag 866
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

7. Kommissionen vedtager kriterier for
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Disse kriterier ledsages af 
bæredygtighedskriterier for andre 
energianvendelser af biomasse.
Medlemsstaterne opfordrer de 
økonomiske aktører til at overholde de af 
Kommissionen vedtagne kriterier for 
miljømæssig bæredygtighed senest den 31. 
december 2011.

Or. it

Begrundelse

Biomasse og biobrændstoffer skal være omfattet af de samme bæredygtighedskrav, og disse 
skal træde i kraft på samme tid eller med en så lille tidsmæssig forskydning som muligt med 
henblik på at forebygge uberettigede konkurrenceforvridninger og risikoen for at opmuntre til 
brug af ikkebæredygtige energikilder. 

Ændringsforslag 867
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
tømmerindustrien, fødevareindustrien og 
olieindustrien senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
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Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

bæredygtighedsordning for ovenstående 
industrisektorer.

Or. en

Begrundelse

Målene om bekæmpelse af klimaændringer, bevarelse af biodiversiteten og beskyttelse af 
arbejdstagernes sociale rettigheder vil kun kunne nås, hvis bæredygtighedskriteriernes krav 
udvides til alle former for biomasse til energi i direktivet, men også til alle industrisektorer -
olie-, levnedsmiddel- og træindustrien - som biobrændstofferne interagerer med.

Ændringsforslag 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
tømmerindustrien, fødevareindustrien, 
olieindustrien og energianvendelser af 
biomasse, bortset fra biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler, senest den 
31. december 2010. Rapporten ledsages 
efter omstændighederne af forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for ovenstående 
industrisektorer.

Or. en

Ændringsforslag 869
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 7. Kommissionen aflægger rapport om 
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kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten tager højde for de 
eksisterende regler og standarder og 
principper for bæredygtigt skovbrug og 
det løbende arbejde med at udarbejde 
standarder på dette område. Rapporten 
ledsages efter omstændighederne af forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

Or. en

Begrundelse

Skovbrug henhører allerede nu i vid udstrækning under medlemsstaternes 
kompetenceområde. Derfor bør der tages højde for bæredygtig skovforvaltning i forbindelse 
med overvejelser om at udvide bæredygtighedskriterierne for alle biomasseanvendelser.

Ændringsforslag 870
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten ledsages efter 
omstændighederne af forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.

7. Kommissionen aflægger rapport om 
kravene om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse, bortset fra 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, senest den 31. december 
2010. Rapporten tager højde for de 
eksisterende regler og standarder og 
principper for bæredygtigt skovbrug og 
det løbende arbejde med at udarbejde 
standarder på dette område. Rapporten 
ledsages efter omstændighederne af forslag 
til Europa-Parlamentet og Rådet om en 
bæredygtighedsordning for andre 
energianvendelser af biomasse.
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Or. en

Begrundelse

En eventuel udvidelse af bæredygtighedskriterierne for biomasse skal anerkende de 
eksisterende principper og regler for bæredygtigt skovbrug samt de standarder, der er under 
udarbejdelse.

Ændringsforslag 871
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Energi fra biomasse skal ikke 
overvejes til formål, hvortil der henvises i 
stk. 1, medmindre der er truffet effektive 
foranstaltninger til forebyggelse af:
a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer,
b) overforbrug af vand i vandfattige 
områder,
c) luftforurening,
d) forringelse af jordbundskvaliteten.
Der må ikke anvendes genetisk 
modificerede planter eller produkter af 
sådanne i produktionen af råvarer til 
biomasse i henhold til stk. 1, hverken i 
Fællesskabet eller i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

De landbrugsmæssige kriterier skal være ens for produktion i EU og uden for EU.
Ændringsforslaget er baseret på ordførerens ændringsforslag 33 med henblik på at gøre det 
mere omfattende.
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Ændringsforslag 872
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen skal hvert tredje år 
rapportere til Europa-Parlamentet og 
Rådet om indvirkningen af en øget 
efterspørgsel efter biobrændstoffer på 
bæredygtigheden i Fællesskabet og i 
tredjelande, indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i eksportlande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at få råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv. I rapporten skal respekten for 
rettigheder til anvendelse af landområder 
indgå. Alle spørgsmål om sociale 
rettigheder og rettigheder til anvendelse af 
landområder henviser til de samme 
spørgsmål om olieudnyttelsesaktiviteter. 
Den første rapport fremlægges i 2012.
Kommissionen foreslår om nødvendigt 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Opstillingen af sociale bæredygtighedskriterier for produktion af biobrændstoffer er 
hensigtsmæssig. Som Kommissionen har anført i sin konsekvensanalyse, er det imidlertid af 
tekniske og administrative grunde ikke muligt at koble sådanne kriterier sammen med 
individuelle forsendelser af biobrændstoffer. For at vurdere, hvorvidt biobrændstofferne 
skaber sociale fordele for samfundene, bør indvirkningerne af produktionen af 
biobrændstoffer fra biomasse altid henvises til og sammenholdes med de sociale 
indvirkninger af udnyttelsen af olie.
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Ændringsforslag 873
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Energi fra biomasse skal ikke 
overvejes til formål, hvortil der henvises i 
stk. 1, medmindre der er truffet effektive 
foranstaltninger til forebyggelse af:
a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer,
b) overforbrug af vand i vandfattige 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Energi fra biomasse skal ikke 
overvejes til formål, hvortil der henvises i 
stk. 1, medmindre der er truffet effektive 
foranstaltninger til forebyggelse af:
a) nedbrydelse af kvaliteten af overflade-
og grundvand på grund af forurenende 
stoffer og overdrevne mængder af 
næringsstoffer,
b) overforbrug af vand i vandfattige 
områder.

Or. en
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Begrundelse

Undgåelse af vandforurening bør indlemmes i bæredygtighedskriterierne for energi fra 
biomasse.

Ændringsforslag 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Kommissionen skal hvert andet år 
rapportere til Europa-Parlamentet og 
Rådet om indvirkningen af en øget 
efterspørgsel efter biobrændstoffer på 
bæredygtigheden i Fællesskabet og i 
tredjelande, indvirkningen af EU's 
biobrændstofpolitik på 
fødevareforsyningerne i eksportlande, 
udviklingslandenes befolkningers 
mulighed for at få råd til disse fødevarer 
og udviklingsspørgsmål i et bredere 
perspektiv. Den første rapport fremlægges 
i 2012. I rapporten skal spørgsmålet om 
respekten for rettigheder til anvendelse af 
landområder indgå. For hvert land, der 
bidrager med betydelige kilder til 
råmaterialer til de biobrændstoffer, som 
bruges i EU, skal det angives i rapporten, 
om landet har ratificeret og gennemført 
alle de følgende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation:
i) Konventionen om mindstealder for 
adgang til beskæftigelse (nr. 138);
ii) Konventionen om forbud mod og 
omgående indsats til afskaffelse af de 
værste former for børnearbejde (nr. 182);
iii) Konventionen om afskaffelse af 
tvangsarbejde (nr. 105);
iv) Konventionen om tvunget eller 
pligtmæssigt arbejde (nr. 29);
v) Konventionen om lige løn til mandlige 
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og kvindelige arbejdere for arbejde af 
samme værdi (nr. 100);
vi) Konventionen om forskelsbehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(nr. 111);
vii) Konventionen om foreningsfrihed og 
beskyttelse af retten til at organisere sig 
(nr. 87);
viii) Konventionen om retten til at 
organisere sig og føre kollektive 
forhandlinger (nr. 98).
Kommissionen foreslår om nødvendigt 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

De sociale kriterier var ikke omfattet af Kommissionens forslag, bl.a. med den forklaring, at 
indførelse af disse kriterier ville være i strid med WTO's regler. I henhold til forslaget skal 
Kommissionen udarbejde en særlig rapport hvert andet år med en beskrivelse af den sociale 
indvirkning af den stigende efterspørgsel efter og anvendelse af biobrændstoffer.
Kommissionen bør om nødvendigt foreslå korrigerende foranstaltninger på grundlag af 
rapporterne.

Ændringsforslag 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Uanset om råmaterialerne stammer 
fra områder uden for eller inden for 
Fællesskabet, skal biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler kun tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, hvis det 
råmateriale, biomassen fremstilles af, er 
dyrket i overensstemmelse med følgende 
kriterier:
a) overholdelse af internationale 
standarder om indfødte folks og lokale 



AM\731121DA.doc 133/133 PE409.428v01-00

DA

samfunds ret til samtykke og til at blive 
hørt og beskyttelse af børn på grundlag af 
FN's agenturer og konventioner
b) Overholdelse af FN-baserede 
standarder for menneskerettigheder under 
råvarernes produktionscyklus
Overholdelse af kriterierne i stk. 8 skal 
dokumenteres i henhold til artikel 16, 
navnlig gennem deltagelse i frivillige 
nationale og internationale ordninger, der 
fastsætter standarder for fremstilling af 
bæredygtige biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, og gennem 
certificering af, at produktionen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler overholder disse standarder.

Or. en

Begrundelse

De sociale kriterier er ikke omfattet af Kommissionens forslag. I lyset af de seneste rapporter 
om de dårlige sociale forhold under hvilke en del af produktionen af biobrændstoffer finder 
sted, er det yderst vigtigt at opstille sådanne kriterier. De sociale kriterier vil så vidt muligt 
sikre, at de biobrændstoffer, der bruges på EU-markedet, produceres under overholdelse af 
de sociale standarder og standarderne for arbejdsforhold. Dette ændringsforslag kræver, at 
de økonomiske aktører lever op til et socialt kriterium baseret på de relevante FN-
konventioner.
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