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Ændringsforslag 1030
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag I – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Vejledende forløb udgår
Vedvarende energikilders andel skal 
udvikle sig efter det vejledende forløb som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, på følgende 
måde
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005) som gennemsnit 
for toårsperioden 2011-2012
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005) som gennemsnit 
for toårsperioden 2013-2014
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005) som gennemsnit 
for toårsperioden 2015-2016
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005) som gennemsnit 
for toårsperioden 2017-2018
hvor
S2005 = andelen i den pågældende 
medlemsstat i 2005 som anført i tabellen i 
del A
og
S2020 = andelen i den pågældende 
medlemsstat i 2020 som anført i tabellen i 
del A.

Or. de

Begrundelse

Målet bør være mindre, ikke mere, bureaukrati.
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Ændringsforslag 1031
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag I – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Vejledende forløb B. Bindende forløb

Or. en

Ændringsforslag 1032
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag I – del B – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. Vejledende forløb B. Forløb med bindende midlertidige mål

Or. en

Begrundelse

For at sikre at de samlede 2020-mål for Fællesskabet og medlemsstaterne opfyldes, er det 
vigtigt, at der ligeledes vedtages bindende midlertidige mål. Det forløb, som foreslås i bilag 1, 
del B, starter meget lavt og udskyder den største anvendelse af vedvarende energi til årene 
lige inden 2020. Hvis dette forløb ikke følges, vil det være meget vanskeligt for 
medlemsstaterne at nå 2020-målet. I denne henseende bør det anses som det absolut 
nødvendige minimumsmål.

Ændringsforslag 1033
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag I – del B – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedvarende energikilders andel skal 
udvikle sig efter det vejledende forløb som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, på følgende 

Vedvarende energikilders andel skal 
udvikle sig efter det bindende forløb som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, på følgende 
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måde: måde:

Or. en

Ændringsforslag 1034
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II - Normaliseringsregel for 
opgørelse af el produceret ved vandkraft

udgår

Nedenstående regel anvendes ved 
opgørelse af el, der produceres ved 
vandkraft i en given medlemsstat:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

hvor
N = referenceåret

QN(norm) = den normaliserede elproduktion 
fra alle vandkraftværker i medlemsstaten i 
år N, til opgørelsesformål
Qi = den elektricitetsmængde, der faktisk er 
produceret på alle medlemsstatens 
kraftværker i år i, målt i GWh

Ci = den samlede installerede effekt på alle 
medlemsstatens kraftværker i år i, målt i 
MW.

Or. en
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Ændringsforslag 1035
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag II – ny del, der skal tilføjes i slutningen af bilaget

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis statistikken om afstrømning er 
kendt, kan elproduktionen beregnes ved 
hjælp af afstrømningskoefficienterne for 
de sidste 15 år ved anvendelse af følgende 
formler:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * tid
hvor
QE’ = elproduktion
Hm = gennemsnitligt fald
Vm = gennemsnitlig gennemstrømning
g = tyngdekraftkonstant
ρ = tæthed
η = effektivitet
For mindre vindkraftanlæg udføres der 
mindre undersøgelser. I dette tilfælde er 
den årlige rapport om den faktiske årlige 
elproduktion tilstrækkelig.
Den yderligere elproduktion beregnes ved 
hjælp af en procentstigning i de 
pågældende variabler.

Or. de

Begrundelse

Der er behov for udvidelse af normaliseringsreglen for vandkraft, da vandkraftproduktion fra 
et nyt anlæg ikke kan afbildes tilstrækkeligt, hvis fordelingen af svingninger i naturlig 
afstrømning (+/- 10 %) er for lav. Hvis et anlægs årlige elproduktion stiger, når den 
maksimale kapacitet ikke forhøjes, opgøres den yderligere elproduktion ikke fuldstændigt før 
15 år senere. Hvis det modsatte er tiifældet, forøges andelen af vedvarende energikilder 
uacceptabelt og falder kun langsomt i de følgende 15 år.
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Ændringsforslag 1036
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa
Normaliseringsregel for beregning af el 

produceret ved vindkraft
Følgende normaliseringsregel gælder for 
beregning af el, der produceres ved 
vindkraft i en given medlemsstat:

hvor
N = referenceåret
QN(norm) = den normaliserede 
elektricitetsmængde produceret af alle 
medlemsstatens vindkraftværker i år N, til 
beregningsformål
Qi = elektricitetsmængde, der faktisk er 
produceret på alle medlemsstatens 
kraftværker i år i, i GWh
Ci = den samlede installerede effekt på 
alle medlemsstatens kraftværker i år i, i 
MW.

Or. de

Begrundelse

Som det er tilfældet med vandkraft, kan vindkraft også udvise væsentlige svingninger i mange 
år. Vindproduktionen bør således normaliseres, således at midlertidige minimumsmål i hele 
EU er sammenlignelige.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Ændringsforslag 1037
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. de

Begrundelse

Certificeringen af installatører, som er reguleret i bilag IV, er unødvendig, fordi der kan 
henvises til direktiv 2005/36/EF, og yderligere regulering ville blot betyde meningsløs 
bureaukrati.

Ændringsforslag 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Bilag IV – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 13, stk. 3, omhandlede kriterier 
er følgende:

Følgende kriterier gælder kun for 
certificeringsordninger i henhold til
artikel 13, stk. 3:

Or. de

Begrundelse

Certificeringen af installatører, som er reguleret i bilag IV, er kun nødvendig, hvis der ikke 
findes kompetente erhvervskvalifikationer i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 1039
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag IV – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 13, stk. 3, omhandlede kriterier 
er følgende:

Følgende kriterier gælder kun for 
certificeringsordninger i henhold til
artikel 13, stk. 3:

Or. de

Begrundelse

Certificeringen af installatører, som er reguleret i bilag IV, er kun nødvendig, hvis der ikke 
findes kompetente erhvervskvalifikationer i medlemsstaterne. Set fra operatørernes side vil 
yderligere obligatorisk certificering, bortset fra den omstændighed at disse kvalifikationer er 
meget krævende i både indhold og tid, blot resultere i unødvendige supplerende 
bureaukratiske hindringer. Hvor der er behov for kvalifikationer eller opdatering af 
kvalifikationer, kan de udbydes ved frivillig genuddannelse på markedet.

Ændringsforslag 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Bilag IV – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 13, stk. 3, omhandlede kriterier 
er følgende:

Følgende kriterier gælder kun for 
certificeringsordninger i henhold til
artikel 13, stk. 3:

Or. de

Begrundelse

Certificeringen af installatører, som er reguleret i bilag IV, er kun nødvendig, hvis der ikke 
findes kompetente erhvervskvalifikationer i medlemsstaterne. Set fra operatørernes side vil  
yderligere obligatorisk certificering, bortset fra den omstændighed at disse kvalifikationer er 
meget krævende i både indhold og tid, blot resultere i unødvendige supplerende 
bureaukratiske hindringer. Hvor der er behov for kvalifikationer eller opdatering af 
kvalifikationer, kan de udbydes ved frivillig genuddannelse på markedet.
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Ændringsforslag 1041
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Certificeringsprocessen skal være 
transparent og nøje fastlagt af 
medlemsstaten eller det administrative 
organ, den udpeger.

1. Certificeringsprocessen skal være 
transparent og nøje fastlagt af et 
certificeringsorgan, som skal udnævnes 
og anerkendes af medlemsstaterne (i 
henhold til EN ISO 17024).

Or. en

Begrundelse

Certificering af personale i henhold til EN ISO 17024 sikrer kontinuerlig opdateret 
undervisning (nye teknologiske landvindinger eller regler og bestemmelser kan let 
gennemføres). Derudover sikrer akkreditering efter EN ISO klare regler, således at 
undervisning, kvalifikationer og færdigheder ville være sammenlignelige i hele Europa.
Denne metode giver mulighed for gensidig anerkendelse af færdigheder på tværs af 
medlemsstater.

Ændringsforslag 1042
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Certificeringsprocessen skal være 
transparent og nøje fastlagt af 
medlemsstaten eller det administrative 
organ, den udpeger.

1. Certificeringsprocessen skal være 
transparent og nøje fastlagt af et 
certificeringsorgan, som skal udnævnes 
og anerkendes af medlemsstaterne (i 
henhold til EN ISO 17024).

Or. en

Begrundelse

Certificering af personale i henhold til EN ISO 17024 sikrer kontinuerlig opdateret 
undervisning (nye teknologiske landvindinger eller regler og bestemmelser kan let 
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gennemføres). Derudover sikrer akkreditering efter EN ISO klare regler, således at 
undervisning, kvalifikationer og færdigheder ville være sammenlignelige i hele Europa.

Ændringsforslag 1043
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg skal være godkendt af et
anerkendt uddannelsessted og/eller have 
gennemført et anerkendt 
uddannelsesprogram.

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, geotermiske anlæg på 
lavt vand og solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg skal få tilbudt muligheden 
for at blive godkendt af et uafhængigt 
certificeringsorgan. Godkendelse tildeles 
en montør som følge af en eksamen, der 
omfatter såvel teori som praksis.
Montøren skal have tilstrækkelige 
færdigheder til at installere det
pågældende udstyr og anlæg, så det 
opfylder kundens krav til ydeevne og 
driftssikkerhed, levere god 
håndværksmæssig kvalitet og opfylde alle 
gældende bestemmelser og forskrifter, 
også med hensyn til energi- og 
miljømærkning. Prøven skal omfatte en 
praktisk vurdering af, om et 
biomasseanlæg, varmepumpeanlæg, 
solcelleanlæg eller solvarmeanlæg er 
korrekt installeret.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed, at installationernes kvalitet sikres.
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Ændringsforslag 1044
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg skal være godkendt af et 
anerkendt uddannelsessted og/eller have 
gennemført et anerkendt 
uddannelsesprogram.

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg samt montører af 
vandrette eller lodrette solfangere (dvs. 
bore- og byggefirmaer) skal være 
godkendt af et anerkendt
certificeringsorgan.

Or. en

Begrundelse

Certificering af personale i henhold til EN ISO 17024 sikrer kontinuerlig opdateret 
undervisning (nye teknologiske landvindinger eller regler og bestemmelser kan let 
gennemføres). Derudover sikrer akkreditering efter EN ISO klare regler, således at 
undervisning, kvalifikationer og færdigheder ville være sammenlignelige i hele Europa.
Denne metode giver mulighed for gensidig anerkendelse af færdigheder på tværs af 
medlemsstater.

Ændringsforslag 1045
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg skal være godkendt af et 
anerkendt uddannelsessted og/eller have 
gennemført et anerkendt 
uddannelsesprogram.

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg samt montører af 
vandrette eller lodrette solfangere (dvs. 
bore- og byggefirmaer) skal være 
godkendt af et anerkendt
certificeringsorgan.

Or. en
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Begrundelse

Certificering af personale i henhold til EN ISO 17024 sikrer kontinuerlig opdateret 
undervisning (nye teknologiske landvindinger eller regler og bestemmelser kan let 
gennemføres). Derudover sikrer akkreditering efter EN ISO klare regler, således at 
undervisning, kvalifikationer og færdigheder ville være sammenlignelige i hele Europa.
Fælles EHPA og EPEE holdning til direktivet om vedvarende energikilder side 5 af 5. Denne 
metode giver mulighed for gensidig anerkendelse af færdigheder på tværs af medlemsstater.

Ændringsforslag 1046
Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg skal være godkendt af et 
anerkendt uddannelsessted og/eller have 
gennemført et anerkendt 
uddannelsesprogram.

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, geotermiske anlæg på 
lavt vand, solcelleanlæg og solvarmeanlæg 
skal være godkendt af et anerkendt 
uddannelsessted og/eller have gennemført 
et anerkendt uddannelsesprogram.

Or. en

Ændringsforslag 1047
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og 
solvarmeanlæg skal være godkendt af et 
anerkendt uddannelsessted og/eller have 
gennemført et anerkendt 
uddannelsesprogram.

2. Montører af biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, geotermiske anlæg på 
lavt vand, solcelleanlæg og solvarmeanlæg 
skal være godkendt af et anerkendt 
uddannelsessted og/eller have gennemført 
et anerkendt uddannelsesprogram.

Or. en
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Begrundelse

I certificeringskriterier og akkrediteringsprogrammer skal der skelnes mellem montører af 
varmepumpeanlæg og montører af geotermiske anlæg på lavt vand, eftersom deres tilknytning 
til faglige organisationer er væsentligt forskellig, og de samme kvalifikationer sjældent kan 
findes hos en enkelt person eller i et enkelt firma. Der skal indføres specifikke kriterier for 
certificering af montører af geotermiske anlæg på lavt vand.

Ændringsforslag 1048
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Certificeringen skal være specifik for 
den relative teknologi/anvendelse: små 
biomassekedler og –ovne, 
solcellesystemer, solvarmesystemer, 
geotermiske anlæg på lavt vand og 
varmepumper.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energiteknologier er forskellige. Derfor bør der udvikles specifikke 
certificeringsordninger for hver teknologi.

Ændringsforslag 1049
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Montørcertificeringen er 
tidsbegrænset på samme måde som 
forudset i certificeringsprocedurerne for 
montører af almindeligt varmeudstyr, 
eller i tilfælde af solcelleanlæg, af 
almindeligt elektrisk udstyr.
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Or. en

Begrundelse

For at undgå at skabe unødvendige hindringer for udvikling af el fra vedvarende energikilder 
bør certificeringstidsfrister ikke være strengere end for konventionelt elektrisk udstyr.

Ændringsforslag 1050
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 3-10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uddannelsessteder og -programmer 
anerkendes af medlemsstaterne eller de 
administrative organer, de har udpeget. 
Det anerkendende organ skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god 
dækning både regionalt og nationalt. 
Uddannelsesstedet skal råde over 
tilstrækkeligt teknisk udstyr til at kunne 
tilbyde praktisk uddannelse, herunder 
laboratorieudstyr eller tilsvarende. 
Uddannelsesstedet skal ud over 
grunduddannelsen tilbyde kortere 
emnespecifikke efteruddannelseskurser, 
bl.a. om ny teknologi, således at der er 
mulighed for livslang uddannelse inden 
for disse anlæg. Uddannelsesstedet kan 
være producenten af udstyret eller 
anlægget, institutter eller foreninger.

udgår

4. Der skal tilbydes anerkendt uddannelse 
til montører med erhvervserfaring, som 
allerede har eller er ved at gennemføre 
følgende uddannelse:
a) for montører af kedler og ovne til 
biomasse: uddannelse som blikkenslager, 
vvs-montør, vvs-energitekniker, rørsmed 
eller rørlægger forudsættes
b) for montører af varmepumpeanlæg: 
uddannelse som blikkenslager eller 
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køletekniker; grundlæggende elektriker-
og blikkenslagerfærdigheder (skæring af 
rør og samling af rør ved svejsning, 
lodning og limning, isolering, tætning af 
fittings, tæthedstest samt installation af 
varme- og køleanlæg) er en forudsætning
c) for montører af solcelle- og 
solvarmeanlæg: uddannelse som 
blikkenslager eller elektriker; der 
forudsættes blikkenslager-, elektriker- og 
tagdækningsfærdigheder, herunder 
kendskab til samling af rør ved svejsning, 
lodning og limning, tætning af fittings, 
tæthedstest af rørsystemer, forbindelse af 
ledninger samt metoder til inddækning og 
tætning
d) en erhvervsuddannelse, hvorved en 
montør får de færdigheder, der svarer til 
en treårig uddannelse inden for et af de 
områder, der er omhandlet i litra a), b) og 
c), ved både skoleundervisning og praktik.
5. Uddannelse med henblik på 
godkendelse som montør skal omfatte 
såvel teori som praksis. Efter gennemført 
uddannelse skal montøren have 
tilstrækkelige færdigheder til at installere 
det pågældende udstyr og anlæg, så det 
opfylder kundens krav til ydeevne og
driftssikkerhed, levere god 
håndværksmæssig kvalitet og opfylde alle 
gældende bestemmelser og forskrifter, 
også med hensyn til energi- og 
miljømærkning.
6. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af kedler og ovne til biomasse skal 
indgå situationen på markedet for 
biomasse, miljøaspekter, biobrændsler, 
logistik, byggeregler, brandbeskyttelse, 
støtteordninger, forbrændingsteknik, 
fyringsteknik, optimale 
rørføringsløsninger, omkostnings- og 
lønsomhedssammenligninger samt 
konstruktion, installation og 
vedligeholdelse af biomassekedler og -
ovne. Uddannelsen skal tillige bibringe 
viden om eventuelle europæiske 
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standarder for teknologi og biobrændsler, 
bl.a. granulat, og national og europæisk 
lovgivning på biomasseområdet.
7. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af varmepumpeanlæg skal 
indgå situationen på markedet for 
varmepumper, forskellige regioners 
geotermiske ressourcer og 
jordtemperatur, identifikation af jord- og 
bjergarter og deres varmeledningsevne, 
logistik, byggeregler, lovbestemmelser om 
udnyttelse af geotermiske ressourcer, 
mulighederne for brug af varmepumper i 
bygninger og valg af det bedst egnede 
varmepumpeanlæg samt viden om 
anlæggenes tekniske krav, sikkerhed, 
luftfiltrering, tilslutning til varmekilden 
og systemdesign. Uddannelsen skal tillige 
bibringe viden om eventuelle europæiske 
standarder for varmepumper samt 
national og europæisk lovgivning på 
området. Montøren skal erhverve 
følgende hovedkompetencer:
a) grundlæggende viden om 
varmepumpers fysik og arbejdsprincipper, 
herunder varmepumpecyklussens 
karakteristik, dvs. sammenhængen 
mellem varmedrænets lave temperatur, 
varmekildens høje temperatur og 
systemets effektivitet, bestemmelse af 
effektfaktoren (COP) og 
sæsonydelsesfaktoren (SPF)
b) viden om komponenterne og deres 
funktion i varmepumpecyklussen, 
herunder kompressor, ekspansionsventil, 
fordamper, kondensator, fittings, 
smøreolie, kølemiddel, overhedning og 
underafkøling samt varmepumpers 
kølemuligheder
c) valg og dimensionering af 
komponenterne til et typisk anlæg, 
herunder bestemmelse af typiske værdier 
for forskellige bygningers varmebehov, og 
- for produktion af varmt brugsvand - af 
varmepumpens kapacitet som funktion af 
varmebehovet til varmt brugsvand, 
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bygningens varmekapacitet og afbrydelser 
af elforsyningen; bestemmelse af 
komponenter til og størrelse af en 
eventuel buffertank og inkludering af et 
supplerende opvarmningssystem.
8. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af solcelle- og solvarmeanlæg 
skal indgå situationen på markedet for
solenergiprodukter, miljøaspekter, 
solenergianlægs komponenter, 
karakteristika og dimensionering, 
udvælgelse af præcisionssystemer og 
dimensionering af komponenter, 
bestemmelse af varmebehov, logistik, 
byggeregler, brandbeskyttelse, 
støtteordninger, omkostnings- og 
lønsomhedssammenligninger samt 
konstruktion, installation og 
vedligeholdelse af solcelle- og 
solvarmeanlæg. Uddannelsen skal tillige 
bibringe viden om eventuelle europæiske 
teknologistandarder og 
mærkningssystemer, f.eks. Solar 
Keymark, og national og europæisk 
lovgivning på området. Montøren skal 
erhverve følgende hovedkompetencer:
a) kunne arbejde sikkert med det 
nødvendige værktøj og udstyr under 
overholdelse af sikkerhedskrav og -
standarder og udpege faremomenter ved 
solenergianlæg med hensyn til el, vand 
mv.
b) kunne identificere anlæg og 
komponenter dertil, som er specifikke for 
aktive og passive anlæg, herunder den 
mekaniske konstruktion, og tage stilling 
til komponenternes placering og 
anlæggets design og konfiguration
c) for solcelleanlæg og solvandvarmere 
kunne udpege en egnet placering af 
anlægget og dets orientering og hældning 
under hensyntagen til skyggeforhold, 
solindfald, den bærende konstruktion og 
anlæggets egnethed i forhold til 
bygningen og klimaet samt foreslå 
forskellige installationsmetoder til 
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forskellige typer tag og det nødvendige 
reguleringsudstyr
d) især for solcelleanlæg, kunne tilpasse 
elinstallationen, herunder fastslå den 
normale belastningsstrøm, vælge egnede 
ledningstyper og -dimensioner til hvert 
enkelt kredsløb, fastsætte den korrekte 
størrelse og placering af alt ekstraudstyr 
og delsystemer og vælge et 
hensigtsmæssigt tilslutningspunkt.
9. Kurset skal afsluttes med aflæggelse af 
en prøve og udstedelse af certifikat. 
Prøven skal omfatte en praktisk vurdering 
af, om et biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg eller 
solvarmeanlæg er korrekt installeret.
10. Montørcertifikatet skal have 
tidsbegrænset gyldighed, idet fornyelse 
betinges af gennemførelse af et 
genopfriskningsseminar el. lign.

Or. en

Ændringsforslag 1051
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uddannelsessteder og –programmer 
anerkendes af medlemsstaterne eller de 
administrative organer, de har udpeget. 
Det anerkendende organ skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god dækning 
både regionalt og nationalt. 
Uddannelsesstedet skal råde over 
tilstrækkeligt teknisk udstyr til at kunne 
tilbyde praktisk uddannelse, herunder 
laboratorieudstyr eller tilsvarende. 
Uddannelsesstedet skal ud over 
grunduddannelsen tilbyde kortere 
emnespecifikke efteruddannelseskurser, 

3. Uddannelsessteder og -programmer 
kvalitetssikres af certificeringsorganer.
Disse organer skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god dækning 
både regionalt og nationalt.
Uddannelsesstedet skal råde over 
tilstrækkeligt teknisk udstyr til at kunne 
tilbyde praktisk uddannelse, herunder 
laboratorieudstyr eller tilsvarende. 
Uddannelsesstedet skal ud over 
grunduddannelsen tilbyde kortere 
emnespecifikke efteruddannelseskurser, 
bl.a. om ny teknologi, således at der er 
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bl.a. om ny teknologi, således at der er 
mulighed for livslang uddannelse inden for 
disse anlæg. Uddannelsesstedet kan være 
producenten af udstyret eller anlægget, 
institutter eller foreninger.

mulighed for livslang uddannelse inden for 
disse anlæg. Uddannelsesstedet kan være 
producenten af udstyret eller anlægget, 
institutter eller foreninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes udpegelse af anerkendte certificeringsorganer er nem og meget effektiv, 
mens en påkrævet anerkendelse af hvert enkelt uddannelsescenter ville kræve for meget 
bureaukrati og for store udgifter. Det vil pålægge en administrativ byrde, som bremser 
markedsudviklingen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 1052
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uddannelsessteder og –programmer 
anerkendes af medlemsstaterne eller de 
administrative organer, de har udpeget. 
Det anerkendende organ skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god dækning 
både regionalt og nationalt. 
Uddannelsesstedet skal råde over 
tilstrækkeligt teknisk udstyr til at kunne 
tilbyde praktisk uddannelse, herunder 
laboratorieudstyr eller tilsvarende. 
Uddannelsesstedet skal ud over 
grunduddannelsen tilbyde kortere 
emnespecifikke efteruddannelseskurser, 
bl.a. om ny teknologi, således at der er 
mulighed for livslang uddannelse inden for 
disse anlæg. Uddannelsesstedet kan være 
producenten af udstyret eller anlægget, 
institutter eller foreninger.

3. Uddannelsessteder og -programmer 
kvalitetssikres af certificeringsorganer.
Disse organer skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god dækning 
både regionalt og nationalt.
Uddannelsesstedet skal råde over 
tilstrækkeligt teknisk udstyr til at kunne 
tilbyde praktisk uddannelse, herunder 
laboratorieudstyr eller tilsvarende. 
Uddannelsesstedet skal ud over 
grunduddannelsen tilbyde kortere 
emnespecifikke efteruddannelseskurser, 
bl.a. om ny teknologi, således at der er 
mulighed for livslang uddannelse inden for 
disse anlæg. Uddannelsesstedet kan være 
producenten af udstyret eller anlægget, 
institutter eller foreninger.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaternes udpegelse af anerkendte certificeringsorganer er nem og meget effektiv, 
mens en påkrævet anerkendelse af hvert enkelt uddannelsescenter ville kræve for meget 
bureaukrati og for store udgifter. Det vil pålægge en administrativ byrde, som bremser 
markedsudviklingen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 1053
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der skal tilbydes anerkendt uddannelse 
til montører med erhvervserfaring, som 
allerede har eller er ved at gennemføre 
følgende uddannelse:

4. Der skal tilbydes uddannelse til 
montører med erhvervserfaring, som 
allerede har eller er ved at gennemføre 
følgende uddannelse:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes udpegelse af anerkendte certificeringsorganer er nem og meget effektiv, 
mens en påkrævet anerkendelse af hvert enkelt uddannelsescenter ville kræve for meget 
bureaukrati og for store udgifter. Det vil pålægge en administrativ byrde, som bremser 
markedsudviklingen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 1054
Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for montører af geotermiske anlæg på 
lavt vand: uddannelse som boreoperatør 
eller rørlægger med grundlæggende 
geologiske færdigheder forudsættes;

Or. en
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Ændringsforslag 1055
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for montører af geotermiske anlæg på 
lavt vand: uddannelse som boreoperatør 
eller rørlægger med grundlæggende 
geologiske færdigheder forudsættes;

Or. en

Begrundelse

I certificeringskriterier og akkrediteringsprogrammer skal der skelnes mellem montører af 
varmepumpeanlæg og montører af geotermiske anlæg på lavt vand, eftersom deres tilknytning 
til faglige organisationer er væsentligt forskellig, og de samme kvalifikationer sjældent kan 
findes hos en enkelt prson eller i et enkelt firma. Der skal indføres specifikke kriterier for 
certificering af montører af geotermiske anlæg på lavt vand.

Ændringsforslag 1056
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af varmepumpeanlæg skal indgå 
situationen på markedet for varmepumper, 
forskellige regioners geotermiske 
ressourcer og jordtemperatur, 
identifikation af jord- og bjergarter og 
deres varmeledningsevne, logistik, 
byggeregler, lovbestemmelser om 
udnyttelse af geotermiske ressourcer, 
mulighederne for brug af varmepumper i 
bygninger og valg af det bedst egnede 
varmepumpeanlæg samt viden om 
anlæggenes tekniske krav, sikkerhed, 

7. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af varmepumpeanlæg skal indgå 
situationen på markedet for varmepumper, 
logistik, byggeregler, lovbestemmelser om 
udnyttelse af geotermiske ressourcer, 
mulighederne for brug af varmepumper i 
bygninger og valg af det bedst egnede 
varmepumpeanlæg samt viden om 
anlæggenes tekniske krav, sikkerhed, 
luftfiltrering, tilslutning til varmekilden og 
systemdesign. Uddannelsen skal tillige 
bibringe viden om eventuelle europæiske 
standarder for varmepumper samt national 
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luftfiltrering, tilslutning til varmekilden og 
systemdesign. Uddannelsen skal tillige 
bibringe viden om eventuelle europæiske 
standarder for varmepumper samt national 
og europæisk lovgivning på området. 
Montøren skal erhverve følgende
hovedkompetencer:

og europæisk lovgivning på området. 
Montøren skal erhverve følgende 
hovedkompetencer:

Or. en

Begrundelse

I certificeringskriterier og akkrediteringsprogrammer skal der skelnes mellem montører af 
varmepumpeanlæg og montører af geotermiske anlæg på lavt vand, eftersom deres tilknytning 
til faglige organisationer er væsentligt forskellig, og de samme kvalifikationer sjældent kan 
findes hos en enkelt prson eller i et enkelt firma. Der skal indføres specifikke kriterier for 
certificering af montører af geotermiske anlæg på lavt vand.

Ændringsforslag 1057
Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af varmepumpeanlæg skal indgå 
situationen på markedet for varmepumper, 
forskellige regioners geotermiske 
ressourcer og jordtemperatur, 
identifikation af jord- og bjergarter og 
deres varmeledningsevne, logistik, 
byggeregler, lovbestemmelser om 
udnyttelse af geotermiske ressourcer,
mulighederne for brug af varmepumper i 
bygninger og valg af det bedst egnede 
varmepumpeanlæg samt viden om 
anlæggenes tekniske krav, sikkerhed, 
luftfiltrering, tilslutning til varmekilden og 
systemdesign. Uddannelsen skal tillige 
bibringe viden om eventuelle europæiske 
standarder for varmepumper samt national 
og europæisk lovgivning på området. 
Montøren skal erhverve følgende 

7. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af varmepumpeanlæg skal indgå 
situationen på markedet for varmepumper, 
logistik, byggeregler, mulighederne for 
brug af varmepumper i bygninger og valg 
af det bedst egnede varmepumpeanlæg 
samt viden om anlæggenes tekniske krav, 
sikkerhed, luftfiltrering, tilslutning til 
varmekilden og systemdesign. 
Uddannelsen skal tillige bibringe viden om 
eventuelle europæiske standarder for 
varmepumper samt national og europæisk 
lovgivning på området. Montøren skal 
erhverve følgende hovedkompetencer:
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hovedkompetencer:

Or. en

Ændringsforslag 1058
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af geotermiske anlæg på lavt vand 
skal indgå forskellige regioners 
geotermiske ressourcer og 
jordtemperaturer, identifikation af jord-
og bjergarter og deres varmeledningsevne, 
lovbestemmelser om udnyttelsen af 
geotermiske ressourcer, valg af det bedste 
geotermiske varmepumpeanlæg, 
systemdesign, boreteknologier, 
installation af varmevekslere i borehullet, 
konstruktion af boring, trykprøvning, 
logistik, byggeregler og sikkerhed.
Uddannelsen skal tillige bibringe viden 
om eventuelle europæiske standarder for 
geotermiske anlæg på lavt vand og 
national og europæisk lovgivning på 
området. Montøren skal erhverve 
følgende hovedkompetencer:
a) viden om undergrundens geologiske og 
geotermiske parametre og kendskab til 
deres bestemmelse, nomenklatur og 
kortlægning af jord- og stentyper, 
udarbejdelse af borehulsrapporter, 
herunder litologi, grundvand, osv.; 
grundlæggende geologisk og 
hydrogeologisk viden,
b) kendskab til forskellige bore- og 
graveteknikker, valg af optimal 
boremetode, sikring af beskyttelse af 
miljøet (navnlig grundvand) under 
boringen,
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c) evne til at installere varmevekslere i 
borehuller,  at udfylde, genopfylde eller 
på anden måde færdiggøre jordsystemet 
og at udføre trykafprøvninger; 
kvalifikationer med hensyn til svejsning af 
plastrør og andre forbindelsesmetoder,
d) evne til at konstruere 
grundvandsboringer, at installere de 
relevante rør, pumper og kontrolsystemer,
e) evne til at foretage den relevante 
dokumentation, herunder identifikation 
og tegning af boresteder.

Or. en

Begrundelse

I certificeringskriterier og akkrediteringsprogrammer skal der skelnes mellem montører af 
varmepumpeanlæg og montører af geotermiske anlæg på lavt vand, eftersom deres tilknytning 
til faglige organisationer er væsentligt forskellig, og de samme kvalifikationer sjældent kan 
findes hos en enkelt prson eller i et enkelt firma. Der skal indføres specifikke kriterier for 
certificering af montører af geotermiske anlæg på lavt vand.

Ændringsforslag 1059
Philippe Busquin

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af geotermiske anlæg på lavt vand 
skal indgå forskellige regioners 
geotermiske ressourcer og 
jordtemperaturer, identifikation af jord-
og bjergarter og deres varmeledningsevne, 
lovbestemmelser om udnyttelsen af 
geotermiske ressourcer, valg af det bedste 
geotermiske varmepumpeanlæg, 
systemdesign, boreteknologier, 
installation af varmevekslere i borehullet, 
konstruktion af boring, trykprøvning, 
logistik, byggeregler og sikkerhed.
Uddannelsen skal tillige bibringe viden 
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om eventuelle europæiske standarder for 
geotermiske anlæg på lavt vand og 
national og europæisk lovgivning på 
området. Montøren skal erhverve 
følgende hovedkompetencer:
a) viden om undergrundens geologiske og
geotermiske parametre og kendskab til 
deres bestemmelse, nomenklatur og 
kortlægning af jord- og stentyper, 
udarbejdelse af borehulsrapporter, 
herunder litologi, grundvand, osv.; 
grundlæggende geologisk og 
hydrogeologisk viden,
b) kendskab til forskellige bore- og 
graveteknikker, valg af optimal 
boremetode, sikring af beskyttelse af 
miljøet (navnlig grundvand) under 
boringen,
c) evne til at installere varmevekslere i 
borehuller, at udfylde, genopfylde eller på 
anden måde færdiggøre jordsystemet og at 
udføre trykafprøvninger; kvalifikationer 
med hensyn til svejsning af plastrør og 
andre forbindelsesmetoder,
d) evne til at konstruere 
grundvandsboringer, at installere de 
relevante rør, pumper og kontrolsystemer,
e) evne til at foretage den relevante 
dokumentation, herunder identifikation 
og tegning af boresteder.

Or. en

Begrundelse

Direktivets bilag I, som indeholder bestemmelse om akkreditering af montører, skal omfatte 
specifikke kriterier for certificering af montører af geotermiske anlæg på lavt vand. Dette skal 
dække de forskellige kategorier af fagfolk, som griber ind i design og installation af 
geotermiske varme/kølesystemer for at sikre, at de har den nødvendige viden til at sikre 
optimal brug af denne vedvarende energikilde. Vejledning til fagfolk fastsat i forslaget til 
direktiv bør omfatte udvikling af onlineinformationstjenester vedrørende det lokale 
geotermiske potentiale.
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Ændringsforslag 1060
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kurset skal afsluttes med aflæggelse af 
en prøve og udstedelse af certifikat. 
Prøven skal omfatte en praktisk vurdering 
af, om et biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg eller 
solvarmeanlæg er korrekt installeret.

9. Kurset skal afsluttes med aflæggelse af 
en prøve og en certificeringsproces (i 
henhold til EN ISO 17024). Prøven skal 
omfatte kontrol af praktiske færdigheder.
En del af certificeringskravene er bevis 
for korrekt installation af et 
biomasseanlæg, varmepumpeanlæg, 
solcelleanlæg eller solvarmeanlæg 
foretaget af montøren.

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at afprøve et faktisk anlæg på stedet under en prøve. Det er imidlertid 
muligt at afprøve praktiske færdigheder med hensyn til identifikation af installationsfejl på 
eksisterende anlæg. En sådan praktisk del bør derfor være del af prøven. For at vurdere 
installationsfærdighederne skal montøren derefter fremlægge dokumenter, der viser, at han 
har installeret en række anlæg i virkeligheden.

Ændringsforslag 1061
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kurset skal afsluttes med aflæggelse af 
en prøve og udstedelse af certifikat. 
Prøven skal omfatte en praktisk vurdering 
af, om et biomasseanlæg, 
varmepumpeanlæg, solcelleanlæg eller 
solvarmeanlæg er korrekt installeret.

9. Kurset skal afsluttes med aflæggelse af 
en prøve og en certificeringsproces (i 
henhold til EN ISO 17024). Prøven skal 
omfatte kontrol af praktiske færdigheder.
En del af certificeringskravene er bevis 
for korrekt installation af et 
biomasseanlæg, varmepumpeanlæg, 
solcelleanlæg eller solvarmeanlæg 
foretaget af montøren.
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Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at afprøve et faktisk anlæg på stedet under en prøve. Det er imidlertid 
muligt at afprøve praktiske færdigheder med hensyn til identifikation af installationsfejl på 
eksisterende anlæg. En sådan praktisk del bør derfor være del af prøven. For at vurdere 
installationsfærdighederne skal montøren derefter fremlægge dokumenter, der viser, at han 
har installeret en række anlæg i virkeligheden.

Ændringsforslag 1062
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Bilag IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IVa
Anerkendelse af uddannelsessteder og      

-programmer
De i artikel 13, stk. 3a ny, omhandlede 
kriterier er følgende:
1. Uddannelsessteder og -programmer 
anerkendes af medlemsstaterne eller de 
administrative organer, de har udpeget.
Det anerkendende organ skal sørge for, at 
uddannelsesstedet løbende tilbyder 
uddannelsesprogrammet med god 
dækning både regionalt og nationalt.
Uddannelsesstedet skal råde over 
tilstrækkeligt teknisk udstyr til at kunne 
tilbyde praktisk uddannelse, herunder 
laboratorieudstyr eller tilsvarende.
Uddannelsesstedet skal ud over 
grunduddannelsen tilbyde kortere 
emnespecifikke efteruddannelseskurser, 
bl.a. om ny teknologi, således at der er 
mulighed for livslang uddannelse inden 
for disse anlæg. Uddannelsesstedet kan 
være producenten af udstyret eller 
anlægget, institutter eller foreninger.
2. Hvor det er muligt, bør 
uddannelsesprogrammer, der opfylder de 
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kriterier, der er nævnt i bilag IVa (ny), 
integreres i standardpensummet for 
montører.
3. Der skal særligt tilbydes anerkendt 
uddannelse til montører med 
erhvervserfaring, som allerede har eller er 
ved at gennemføre følgende uddannelse:
a) for montører af kedler og ovne til 
biomasse: Uddannelse som blikkenslager, 
vvs-montør, vvs-energitekniker, rørsmed 
eller rørlægger forudsættes;
b) for montører af varmepumpeanlæg:
Uddannelse som blikkenslager eller 
køletekniker; grundlæggende elektriker-
og blikkenslagerfærdigheder (skæring af 
rør og samling af rør ved svejsning, 
lodning og limning, isolering, tætning af 
fittings, tæthedstest samt installation af 
varme- og køleanlæg) forudsættes;
c) for montører af geotermiske anlæg på 
lavt vand: Uddannelse som boreoperatør 
eller rørlægger med grundlæggende 
geologiske færdigheder forudsættes;
d) for montører af solcelleanlæg:
Uddannelse som elektriker, elektriker- og 
tagdækningsfærdigheder, herunder 
forbindelse af ledninger, kendskab til 
grundlæggende tagmaterialer, 
forudsættes;
c) for montører af solvarmeanlæg:
Uddannelse som blikkenslager, 
blikkenslager- og 
tagdækningsfærdigheder, herunder 
kendskab til samling af rør ved svejsning, 
lodning og limning, tætning af fittings, 
tæthedstest af rørsystemer, forbindelse af 
ledninger, kendskab til grundlæggende 
tagmaterialer, samt metoder til 
inddækning og tætning forudsættes; eller
f) en erhvervsuddannelse, hvorved en 
montør får de færdigheder, der svarer til 
en treårig uddannelse inden for et af de 
områder, der er omhandlet i litra a), b), 
c), d) og e), ved både skoleundervisning 
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og praktik.
4. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af kedler og ovne til biomasse skal 
indgå situationen på markedet for 
biomasse, miljøaspekter, biobrændsler, 
logistik, byggeregler, brandbeskyttelse, 
støtteordninger, forbrændingsteknik, 
fyringsteknik, optimale 
rørføringsløsninger, omkostnings- og 
lønsomhedssammenligninger samt 
konstruktion, installation og 
vedligeholdelse af biomassekedler og        
-ovne. Uddannelsen skal tillige bibringe 
viden om eventuelle europæiske 
standarder for teknologi og biobrændsler, 
bl.a. granulat, og national og europæisk 
lovgivning på biomasseområdet.
5. I den teoretiske del af uddannelsen til 
installatør af varmepumpeanlæg skal 
indgå situationen på markedet for 
varmepumper, mulighederne for brug af 
varmepumper i bygninger og valg af det 
bedst egnede varmepumpeanlæg samt 
viden om anlæggenes tekniske krav, 
sikkerhed. luftfiltrering, tilslutning til 
varmekilden og systemdesign.
Uddannelsen skal tillige bibringe viden 
om eventuelle europæiske standarder for 
varmepumper og national og europæisk 
lovgivning på området. Montøren skal 
erhverve følgende hovedkompetencer:
a) grundlæggende viden om 
varmepumpers fysik og arbejdsprincipper, 
herunder varmepumpecyklussens 
karakteristik: dvs. sammenhængen 
mellem varmedrænets lave temperatur, 
varmekildens høje temperatur og 
systemets effektivitet, bestemmelse af 
effektfaktoren (COP) og 
sæsonydelsesfaktoren (SPF);
b) viden om komponenterne og deres 
funktion i varmepumpecyklussen, 
herunder kompressor, ekspansionsventil, 
fordamper, kondensator, fittings, 
smøreolie, kølemiddel, overhedning og 
underafkøling samt varmepumpers 
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kølemuligheder;
c) valg og dimensionering af 
komponenterne til et typisk anlæg, 
herunder bestemmelse af typiske værdier 
for forskellige bygningers varmebehov, og 
- for produktion af varmt brugsvand - af 
varmepumpens kapacitet som funktion af 
varmebehovet til varmt brugsvand, 
bygningens varmekapacitet og afbrydelser 
af elforsyningen; bestemmelse af 
komponenter til og størrelse af en 
eventuel buffertank og inkludering af et 
supplerende opvarmningssystem.
6. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af solvarmeanlæg skal indgå 
situationen på markedet for 
solenergiprodukter, miljøaspekter, 
solenergianlægskomponenter, 
karakteristika og dimensionering, 
udvælgelse af præcisionssystemer og 
dimensionering af komponenter, 
bestemmelse af varmebehov, logistik, 
byggeregler, brandbeskyttelse, 
støtteordninger, omkostnings- og 
lønsomhedssammenligninger samt 
konstruktion, installation og 
vedligeholdelse af solvarmeanlæg.
Uddannelsen skal tillige bibringe viden 
om eventuelle europæiske 
teknologistandarder og 
mærkningssystemer, f.eks. Solar 
Keymark, og national og europæisk 
lovgivning på området. Montøren skal 
erhverve følgende hovedkompetencer:
a) kunne arbejde sikkert med det 
nødvendige værktøj og udstyr under 
overholdelse af sikkerhedskrav og            
-standarder og udpege faremomenter ved 
solenergianlæg med hensyn til el, vand 
mv;
b) kunne identificere anlæg og 
komponenter dertil, som er specifikke for 
aktive og passive anlæg, herunder den 
mekaniske konstruktion, og tage stilling 
til komponenternes placering og 
anlæggets design og konfiguration;
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c) kunne udpege en egnet placering af 
anlægget for solfangere og dets 
orientering og hældning under 
hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, 
den bærende konstruktion og anlæggets 
egnethed i forhold til bygningen og 
klimaet samt foreslå forskellige 
installationsmetoder til forskellige typer 
tag og det nødvendige reguleringsudstyr.
7. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af geotermiske anlæg på lavt vand 
skal indgå forskellige regioners 
geotermiske ressourcer og 
jordtemperaturer, identifikation af jord-
og bjergarter og deres varmeledningsevne, 
lovbestemmelser om udnyttelsen af 
geotermiske ressourcer, valg af det bedste 
geotermiske varmepumpeanlæg, 
systemdesign, boreteknologier, 
installation af varmevekslere i borehullet, 
konstruktion af boring, trykprøvning, 
logistik, byggeregler og sikkerhed.
Uddannelsen skal tillige bibringe viden 
om eventuelle europæiske standarder for 
geotermiske anlæg på lavt vand og 
national og europæisk lovgivning på 
området. Montøren skal erhverve 
følgende hovedkompetencer:
a) viden om undergrundens geologiske og 
geotermiske parametre og kendskab til 
deres bestemmelse, nomenklatur og 
kortlægning af jord- og stentyper, 
udarbejdelse af borehulsrapporter, 
herunder litologi, grundvand, osv.; 
grundlæggende geologisk og 
hydrogeologisk viden;
b) kendskab til forskellige bore- og 
graveteknikker, valg af optimal 
boremetode, sikring af beskyttelse af 
miljøet (navnlig grundvand) under 
boringen;
c) evne til at installere varmevekslere i 
borehuller, udfylde, gen opfylde eller på 
anden måde færdiggøre jordsystemet og at 
udføre trykafprøvninger; kvalifikationer 
med hensyn til svejsning af plastrør og 
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andre forbindelsesmetoder;
d) evne til at konstruere 
grundvandsboringer, at installere de 
relevante rør, pumper og kontrolsystemer,
e) evne til at foretage den relevante 
dokumentation, herunder identifikation 
og tegning af boresteder.
8. I den teoretiske del af uddannelsen til 
montør af solcelleanlæg skal indgå 
situationen på markedet for 
solenergiprodukter, miljøaspekter, 
solenergianlægs komponenter, 
karakteristika og dimensionering, 
udvælgelse af præcisionssystemer og 
dimensionering af komponenter, logistik, 
byggeregler, brandbeskyttelse, 
lynaflederanlæg, støtteordninger, 
omkostnings- og 
lønsomhedssammenligninger samt 
konstruktion, installation og 
vedligeholdelse af solcelleanlæg.
Uddannelsen skal tillige bibringe viden 
om eventuelle europæiske 
teknologistandarder og 
mærkningssystemer og national og 
europæisk lovgivning på området.
Montøren skal erhverve følgende 
hovedkompetencer:
a) kunne arbejde sikkert med det 
nødvendige værktøj og udstyr under 
overholdelse af sikkerhedskrav og             
-standarder og udpege faremomenter ved 
solenergianlæg med hensyn til el mv.;
b) kunne identificere anlæg og 
komponenter dertil, som er specifikke for 
aktive og passive anlæg, herunder den 
mekaniske konstruktion, og tage stilling 
til komponenternes placering og 
anlæggets design og konfiguration;
c) for solcelleanlæg: kunne udpege en 
egnet placering af anlægget og dets 
orientering og hældning under 
hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, 
den bærende konstruktion og anlæggets 
egnethed i forhold til bygningen og 
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klimaet samt foreslå forskellige 
installationsmetoder til forskellige typer 
tag og det nødvendige reguleringsudstyr;
d) kunne tilpasse elinstallationen, 
herunder fastslå den normale 
belastningsstrøm, vælge egnede 
ledningstyper og -dimensioner til hvert 
enkelt kredsløb, fastsætte den korrekte 
størrelse og placering af alt ekstraudstyr 
og delsystemer og vælge et 
hensigtsmæssigt tilslutningspunkt;
e) kunne arbejde med softwareværktøjer 
for at vise solcelleanlæggets økonomiske 
effektivitet; kunne arbejde med 
overvågningssystemer, herunder vælge 
udstyr til målinger i solcelleanlæg.

Or. en

(Dette ændringsforslag omfatter tekst fra Kommissionens forslag i bilag IV, stk. 3-10)

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at have en klar skelnen mellem 'certificering'/'godkendelse' og 
'akkreditering'/'anerkendelse'.

Ændringsforslag 1063
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er et relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
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tekniske krav vedrørende ‘egnet til formålet’-specifikationsparametre som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI) bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).

Ændringsforslag 1064
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. it

Begrundelse

De tekniske specifikationer skal medtages i direktivet om biobrændstoffer.

Ændringsforslag 1065
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. it

Begrundelse

De tekniske specifikationer for brændstoffer og biobrændstoffer er CEN's ansvar, som har til 
opgave at udarbejde dem. Direktivet om brændstoffer bør derfor enten angive parametrene 
med miljømæssig relevans eller den mærkning, der er påkrævet for brændstoffer, som ikke 
opfylder CEN-standarderne EN228 og EN590.
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Ændringsforslag 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er et relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende ‘egnet til formålet’-specifikationsparametre som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI) bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).

Ændringsforslag 1067
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag V – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikationer for diesel med 7 % 
biodiesel iblandet

Specifikationer for diesel med 7 % 
biodiesel iblandet (EN590)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at bilag V specifikt henviser til EU's dieselstandard for konventionel diesel, 
som fastsætter specifikationerne for biodieselblandinger, der skal anvendes i Fællesskabet.
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Ændringsforslag 1068
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag V – kolonne 1 – række 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAME-indhold EN14078 FAME-indhold - EN14214

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør angive, at biodieselkomponenten i blandinger skal være i overensstemmelse 
med biodieselstandarden EN14214, dette for at sikre, at spørgsmål om kvalitet behandles 
behørigt. Henvisningen til EN14078 er ikke passende og bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 1069
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag V – kolonne 1 – række 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stabiliserende additiver Stabiliserende additiver (for det rene 
indhold af FAME)

Or. en

Begrundelse

BHT-indholdet på 1000 ppm, der er angivet i udkastet til direktivet, vedrører det rene indhold 
af FAME, ikke selve blandingen. Endvidere bør den type tilsætningsstof, der angives i bilaget, 
blot være en anbefaling, som tillader anvendelse af andre tilsætningsstoffer, der er lige så 
effektive.



PE409.503v01-00 38/70 AM\732231DA.doc

DA

Ændringsforslag 1070
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. it

Begrundelse

De tekniske specifikationer for brændstoffer og biobrændstoffer er CEN's ansvar, som har til 
opgave at udarbejde dem. Direktivet om brændstoffer bør derfor enten angive parametrene 
med miljømæssig relevans eller den mærkning, der er påkrævet for brændstoffer som ikke 
opfylder CEN-standarderne EN228 og EN590.

Ændringsforslag 1071
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. it

Begrundelse

De tekniske specifikationer skal medtages i direktivet om biobrændstoffer.
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Ændringsforslag 1072
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er et relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende ‘egnet til formålet’-specifikationsparametre som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI) bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).

Ændringsforslag 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom grænsen for indhold af fedtsyremethylestere (FAME) ikke er et relevant parameter 
for forbedring af luftkvaliteten, er der ingen oplagt begrundelse for at regulere FAME som 
del af specifikationer for dieselolie. CEN er den kompetente myndighed til at fastsætte det 
tekniske krav vedrørende ‘egnet til formålet’-specifikationsparametre som f.eks. grænsen for 
indhold af fedtsyremethylestere (FAME). Snarere end at skabe nye og separate 
dieseloliekvaliteter (Bilag V+VI) bør FAME-grænserne gennemgås og opjusteres inden for 
den eksisterende CEN-specifikation (EN590).
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Ændringsforslag 1074
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikationer for diesel med 10 % 
biodiesel iblandet

Specifikationer for diesel med 10 % 
biodiesel iblandet (EN590)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at bilag V specifikt henviser til EU's dieselstandard for konventionel diesel, 
som fastsætter specifikationerne for biodieselblandinger, der skal anvendes i Fællesskabet.

Ændringsforslag 1075
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – kolonne 1 – række 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FAME-indhold EN 14078 FAME-indhold - EN 14214

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør angive, at biodieselkomponenten i blandinger skal være i overensstemmelse 
med biodieselstandarden EN14214, dette for at sikre, at spørgsmål om kvalitet behandles 
behørigt. Henvisningen til EN14078 er ikke passende og bør derfor fjernes.
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Ændringsforslag 1076
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – kolonne 3 – række 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,2 I henhold til standarden EN 14214

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til phosphorindholdet, drøfter CEN stadig den passende tærskel for 10 % 
biodieselblandinger. Bilag VI bør derfor bevare en tilstrækkelig fleksibilitet til, at industrien 
kan tilpasse sig resultatet af CEN's drøftelser.

Ændringsforslag 1077
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – kolonne 3 – række 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,05 udgår

Or. en

Begrundelse

Kravet om et syretal på 0,05 ville tilføje en unødvendig byrde i forbindelse med fremstilling af 
biodieselblandinger. Desuden er dette allerede dækket af oxidationsstabilitetskravene.
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Ændringsforslag 1078
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – kolonne 3 – række 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 udgår

Or. en

Begrundelse

Peroxidindholdsparameteret er ikke relevant i forbindelse med etablering af specifikationer 
for biodieselblandinger.

Ændringsforslag 1079
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – kolonne 3 – række 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0,12 udgår

Or. en

Begrundelse

Kravet om en variation i syretal på 0,12 ville tilføje en unødvendig byrde i forbindelse med 
fremstilling af biodieselblandinger. Dette er allerede dækket af oxidationsstabilitetskravet.

Ændringsforslag 1080
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VI – kolonne 1 – række 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stabiliserende additiver Stabiliserende additiver (for det rene 
indhold af FAME)
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Or. en

Begrundelse

BHT-indholdet på 1000 ppm, der er angivet i udkastet til direktivet, vedrører det rene indhold 
af FAME, ikke selve blandingen. Endvidere bør den type tilsætningsstof, der angives i bilaget, 
blot være en anbefaling, som tillader anvendelse af andre tilsætningsstoffer, der er lige så 
effektive.

Ændringsforslag 1081
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Drivhusgasberegningerne bør baseres på faktiske værdier for at fremme innovation med 
henblik på de bedste drivhusgasresultater. Disaggregerede værdier for forskellige trin kan 
anvendes under visse omstændigheder.

Ændringsforslag 1082
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Især for den nye generation af flydende brændsel fra biomasse skal drivhusgasberegningerne 
være baseret på faktiske værdier for at fremme innovation med henblik på de bedste 
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drivhusgasresultater. Det er problematisk at fastsætte standardværdier i direktivet for 
produkter, der ikke er tilgængelige på markedet, da dette kun vil belønne dårlige resultater og 
eventuelt vil kunne vildlede forbrugerne og politikkerne i alvorlig grad.

Ændringsforslag 1083
Lena Ek

Forslag til direktiv
Bilag VII – del B – række 11 a (ny)

Ændringsforslag

Bæredygtig tørvebaseret Fischer-Tropsch-diesel 60 % 60 %

Or. en

Begrundelse

Bæredygtig tørv kan oparbejdes til biobrændstof i en proces lig den, der anvendes til at 
fremstille andengenerationsbiobrændstoffer af celluloseholdige materialer som træ ved hjælp 
af forgasning og Fischer-Tropsch-processen. Afhængig af typen af tørv og på grundlag af en 
livscyklusanalyse kan reduktionen i drivhusgasemissioner komme op på 80 %, hvor den 
gennemsnitlige reduktion er på 60 %. Tørvs bæredygtighed som råvare ville kunne sikres ved 
godkendelse, og kun godkendt tørv ville blive anvendt til fremstilling af biodiesel.

Ændringsforslag 1084
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

hvor hvor

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet
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eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne

eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

eiluc = risikokoefficienten for specifikke 
afgrøder til biobrændstoffer produceret i 
specifikke regioner

ep = emissionerne fra forarbejdning ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution

etd = emissionerne fra transport og 
distribution

eu = emissionerne fra selve anvendelsen af 
brændstoffet

eu = emissionerne fra selve anvendelsen af 
brændstoffet

eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof

eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra separation 
og erstatning af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra separation 
og erstatning af kulstof

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Or. en

Begrundelse

Nye videnskabelige undersøgelser har konstateret indirekte ændringer i arealanvendelse som 
den vigtigste faktor i bestemmelsen af, hvorvidt biobrændstoffer giver anledning til 
miljømæssige fordele eller ej. Storstilet produktion af biobrændstof, styret af mål for 
biobrændstoffer, kan føre til flytning af andre landbrugsaktiviteter til økologisk sårbare 
områder som f.eks. regnskove. Det bør indføres at medtage disse indirekte virkninger, en 
"risikoforøger", i metodologien for beregning af drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionen af drivhusgasser fra 1. Emissionen af drivhusgasser fra 
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produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el +  eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
- eccr – eccu – eee,

hvor hvor
E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne

eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

eiluc = risikokoefficienten for specifikke 
afgrøder til biobrændstoffer produceret i 
specifikke regioner
esca = emissionsbesparelser fra 
kulstofakkumulering i jorden gennem 
forbedret forvaltning af landbruget

ep = emissionerne fra forarbejdning ep = emissionerne fra forarbejdning
etd = emissionerne fra transport og 
distribution

etd = emissionerne fra transport og 
distribution

eu = emissionerne fra selve anvendelsen af 
brændstoffet

eu = emissionerne fra selve anvendelsen af 
brændstoffet

eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof

eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra separation 
og erstatning af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra separation 
og anvendelse af kulstof

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Or. en

Begrundelse

Et stigende antal nye videnskabelige undersøgelser har konstateret indirekte ændringer i 
arealanvendelse (også kaldet "udsivning" eller"'flytning") som den vigtigste faktor i 
bestemmelsen af, hvorvidt biobrændstoffer giver anledning til miljømæssige fordele eller ej.
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Storstilet produktion af biobrændstof, styret af mål for biobrændstoffer, kan føre til flytning af 
andre landbrugsaktiviteter til økologisk sårbare områder som f.eks. regnskove. Det bør 
indføres at medtage disse indirekte virkninger, en "risikoforøger", i metodologien for 
beregning af drivhusgasbesparelser.

Ændringsforslag 1086
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
hvor

E = eec + el +  eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee,
hvor

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne

eec = emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

eiluc = årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagre forårsaget af indirekte 
ændringer af arealanvendelsen
esca = emissionsbesparelser fra 
kulstofakkumulering i jorden gennem
forbedret forvaltning af landbruget

ep = emissionerne fra forarbejdning ep = emissionerne fra forarbejdning

etd = emissionerne fra transport og 
distribution

etd = emissionerne fra transport og 
distribution

eu = emissionerne fra selve anvendelsen af 
brændstoffet

eu = emissionerne fra selve anvendelsen af 
brændstoffet

eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof
eccr = emissionsbesparelser fra separation 
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og erstatning af kulstof
eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

eee = emissionsbesparelser fra 
overskydende el fra kraftvarmeværker.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Or. en

Ændringsforslag 1087
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

1. Emissionen af drivhusgasser fra 
produktion og anvendelse af 
transportbrændstoffer, biobrændstoffer og 
andre flydende biobrændsler beregnes ved 
følgende udtryk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
hvor hvor

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

E = de samlede emissioner fra anvendelsen 
af brændstoffet

eec = emissionerne fra udvinding eller
dyrkning af råmaterialerne

ec =  emissioner fra dyrkning af 
råmaterialerne

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

el = de årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen

ep = emissionerne fra forarbejdning ep = emissionerne fra forarbejdning

etd = emissionerne fra transport og 
distribution

etd = emissionerne fra transport og 
distribution

eu = emissionerne fra selve anvendelsen 
af brændstoffet
eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof

eccs = emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra separation 
og erstatning af kulstof

eccr = emissionsbesparelser fra separation 
og erstatning af kulstof

eee = emissionsbesparelser fra eee = emissionsbesparelser fra 
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overskydende el fra kraftvarmeværker. overskydende el fra kraftvarmeværker.
Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Emissioner fra fremstilling af maskiner og 
udstyr medregnes ikke.

Or. en

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde er at fastlægge kriterier for miljømæssig bæredygtighed 
for biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler. Derfor bør henvisningen til fossile 
brændstoffer fjernes. Emissionen ved brug af biobrændstoffer er nul. Den kan også fjernes.

Ændringsforslag 1088
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Drivhusgasemissionerne fra 
brændstoffer, E, udtrykkes i gram CO2-
ækvivalenter pr. MJ brændstof, gCO2eq/MJ.

2. Drivhusgasemissionerne fra 
brændstoffer, E, udtrykkes i gram CO2-
ækvivalenter pr. MJ brændstof, gCO2eq/MJ.
Værdien for eiluc vil være 40 gCO2eq/MJ 
for alle biobrændstoffer, der produceres 
af råmaterialer, der dyrkes på 
landbrugsjord. Denne værdi vil 
regelmæssigt blive vurderet på grundlag 
af de seneste videnskabelige data.

Or. en

Begrundelse

Nye videnskabelige undersøgelser har konstateret indirekte ændringer i arealanvendelse som 
den vigtigste faktor i bestemmelsen af, hvorvidt biobrændstoffer giver anledning til 
miljømæssige fordele eller ej. Storstilet produktion af biobrændstof, styret af mål for 
biobrændstoffer, kan føre til flytning af andre landbrugsaktiviteter til økologisk sårbare 
områder som f.eks. regnskove. Det bør indføres at medtage disse indirekte virkninger, en 
"risikoforøger", i metodologien for beregning af drivhusgasbesparelser.
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Ændringsforslag 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Drivhusgasemissionerne fra 
brændstoffer, E, udtrykkes i gram CO2-
ækvivalenter pr. MJ brændstof, gCO2eq/MJ.

2. Drivhusgasemissionerne fra 
brændstoffer, E, udtrykkes i gram CO2-
ækvivalenter pr. MJ brændstof, gCO2eq/MJ.
Værdien for eiluc vil være 40 gCO2eq/MJ 
for alle biobrændstoffer, der produceres 
af råmaterialer, der dyrkes på 
landbrugsjord. Denne værdi vil 
regelmæssigt blive vurderet på grundlag 
af de seneste videnskabelige data.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket beregnes det, at indirekte virkninger udgør yderligere emissioner på 50 % for 
prydhirse, der dyrkes på amerikansk majsjord, til 93 % for majsbaseret ethanol. Anvendelse 
af en standardværdi på 40 gCO2eq/MJ synes at være tilstrækkelig til at afspejle disse 
indirekte virkninger, indtil nye videnskabelige belæg er til rådighed.

Ændringsforslag 1090
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset bestemmelsen i punkt 2 kan de 
værdier, der beregnes i gCO2eq/MJ for 
transportbrændstof, korrigeres for 
forskelle mellem brændstofferne med 
hensyn til udført nyttearbejde, udtrykt i 
km/MJ. Sådanne korrektioner må kun 
foretages, hvis der fremlægges bevis for 
forskellene i udført nyttearbejde.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke nøjagtig overensstemmelse mellem et brændstof og dets ydeevne i 
slutanvendelsen. Dette forvirrer spørgsmål om brændstoffer og køretøjer og kan eventuelt 
give anledning til subjektive påstande og dobbelttælling. Der er behov for klar ansvarlighed.
Brændstofleverandører er ansvarlige for emissioner fra boring-til-tank, og 
køretøjsfabrikanter er ansvarlige for emissioner fra tank-til-hjul.

Ændringsforslag 1091
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved beregningen efter punkt 1 
medregnes drivhusgasserne CO2, N2O og 
CH4. Der benyttes følgende koefficienter 
ved beregning af CO2-ækvivalenter:

5. Ved beregningen efter punkt 1 
medregnes drivhusgasserne CO2, N2O og 
CH4. Der benyttes koefficienter ved 
beregning af CO2-ækvivalenter i henhold 
til IPCC's 2006-retningslinjer for 
nationale drivhusgasopgørelser. Den 
relevante reference er den faktiske 
anvendelse af landbrugsjord før januar 
2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen nærmere oplysninger hverken om en metode til fastlæggelse af N2O-
emissioner, som skal medregnes i de pågældende produktionsprocesser, eller om en 
reference, som kan anvendes til dette formål. Der er behov for, at der fastlægges en klar og 
internationalt accepteret metodologi.
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Ændringsforslag 1092
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I emissionerne fra udvinding eller
dyrkning af råmaterialerne, eec, skal indgå 
emissioner fra følgende: selve udvindingen 
eller dyrkningen; indsamling af 
råmaterialerne; svind og lækager; 
fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved udvindingen eller 
dyrkningen. Separation af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Certificeret reduktion af 
drivhusgasemissioner ved afbrænding 
(flaring) på olieproduktionssteder, hvor 
som helst i verden, fratrækkes. I stedet for 
de faktiske værdier af emissionen fra 
dyrkning kan der benyttes skøn, der bygger 
på gennemsnit for geografiske områder, 
der er mindre end dem, der ligger til grund 
for beregningen af de faste værdier.

6. I emissionerne fra dyrkning af 
råmaterialerne, ec, skal indgå emissioner 
fra følgende: selve udvindingen eller 
dyrkningen; indsamling af råmaterialerne; 
svind og lækager; fremstilling af 
kemikalier eller produkter, der benyttes 
ved udvindingen eller dyrkningen. 
Separation af CO2 ved dyrkning af 
råmaterialer medregnes ikke. Certificeret 
reduktion af drivhusgasemissioner ved 
afbrænding (flaring) på 
olieproduktionssteder, hvor som helst i 
verden, fratrækkes. I stedet for de faktiske 
værdier af emissionen fra dyrkning kan der 
benyttes skøn, der bygger på gennemsnit 
for geografiske områder, der er mindre end 
dem, der ligger til grund for beregningen af 
de faste værdier.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør fokusere på biobrændstoffer og ikke på fossile brændstoffer. Afbrænding er 
ikke relevant for biobrændstoffer.

Ændringsforslag 1093
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne, eec, skal indgå 
emissioner fra følgende: selve udvindingen 
eller dyrkningen; indsamling af 

6. I emissionerne fra udvinding eller 
dyrkning af råmaterialerne, eec, skal indgå 
emissioner fra følgende: selve udvindingen 
eller dyrkningen; indsamling af 
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råmaterialerne; svind og lækager; 
fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved udvindingen eller 
dyrkningen. Separation af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Certificeret reduktion af 
drivhusgasemissioner ved afbrænding 
(flaring) på olieproduktionssteder, hvor 
som helst i verden, fratrækkes. I stedet for 
de faktiske værdier af emissionen fra 
dyrkning kan der benyttes skøn, der bygger 
på gennemsnit for geografiske områder, 
der er mindre end dem, der ligger til grund 
for beregningen af de faste værdier.

råmaterialerne; svind og lækager; 
fremstilling af kemikalier eller produkter, 
der benyttes ved udvindingen eller 
dyrkningen. Separation af CO2 ved 
dyrkning af råmaterialer medregnes ikke. 
Certificeret reduktion af 
drivhusgasemissioner ved afbrænding 
(flaring) på olieproduktionssteder, hvor 
som helst i verden, fratrækkes. I stedet for 
de faktiske værdier af emissionen fra 
dyrkning kan der benyttes skøn, der bygger 
på gennemsnit i henhold til data leveret af 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC), navnlig med 
hensyn til N2O-emissioner, for geografiske 
områder, der er mindre end dem, der ligger 
til grund for beregningen af de faste 
værdier.

Or. fr

Begrundelse

Reduktionen af emission af drivhusgasser skal støttes af strenge bæredygtighedskriterier. Men 
dette er kun muligt med en beregningsmetode, der er godkendt over hele verden. IPCC er et 
verdensomspændende referenceorgan på dette område, med de bedste specialister som 
medlemmer. Det ville derfor være forbavsende ikke at anvende IPCC’s data, da disse allerede 
har været anvendt af Tyskland, Holland, Det Forenede Kongerige og Frankrig.

Ændringsforslag 1094
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 10 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P
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hvor hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed

el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
energienhed for biobrændstof til 
vejtransport

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til reference-arealanvendelsen (målt 
i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, inkl. 
jord og planter). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen 20 år, før råmaterialet er 
høstet, dog tidligst januar 2008

CSR= det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til reference-arealanvendelsen (målt 
i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, inkl. 
biomasse over og under jorden, affald, 
jord, dødtræ og høstede træprodukter i 
henhold til IPPC's 2006-retningslinjer for 
nationale drivhusgasopgørelser - bind 4). 
Som referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen i januar 2008

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter)

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. biomasse over og under jorden, 
affald, jord, dødtræ og høstede 
træprodukter i henhold til "IPPC's 2006-
retningslinjer for nationale 
drivhusgasopgørelser - bind 4")

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 44,010 
g/mol

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 44,010 
g/mol

MWC = molekylvægten af kulstof = 12,011 
g/mol

MWC = molekylvægten af kulstof = 12,011 
g/mol

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det andet flydende 
biobrændsels energiindhold pr. arealenhed 
pr. år).

P = afgrødens produktivitet (målt i 
transportbrændstoffers og andre flydende 
biobrændstoffers energiindhold pr. 
arealenhed pr. år).

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at opfinde hjulet på ny. Ifølge retningslinjerne fra FN's klimapanel 
(IPCC) fra 2006 om rapportering om drivhusgasser skal værdierne for emissioner af 
drivhusgasser opgives for kulstoflageret pr. arealenhed. Disse anvendes af medlemsstaterne 
under FN's rammekonvention om klimaændringer.
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Ændringsforslag 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

7. Årlige emissioner fra ændringer i 
kulstoflagrene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen, el, beregnes ved 
fordeling af de samlede emissioner ligeligt 
over 20 år. Sådanne emissioner beregnes 
ved følgende udtryk:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P

el= (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P [-eB]

hvor hvor
el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed

el = de årlige drivhusgasemissioner fra 
ændringer i kulstoflagrene som følge af 
ændringer i arealanvendelsen (målt i 
vægtmængde CO2-ækvivalenter pr. 
biobrændstofenergienhed

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til reference-arealanvendelsen (målt 
i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, inkl. 
jord og planter). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen 20 år, før råmaterialet er 
høstet, dog tidligst januar 2008 

CSR = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til reference-arealanvendelsen (målt 
i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, inkl. 
jord og planter). Som 
referencearealanvendelse gælder 
arealanvendelsen 20 år, før råmaterialet er 
høstet, dog tidligst januar 2008 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter) 

CSA = det kulstoflager pr. arealenhed, der 
svarer til den faktiske arealanvendelse 
(målt i vægtmængde kulstof pr. arealenhed, 
inkl. jord og planter) 

MWCO2 = molekylvægten af CO2 = 44,010 
g/mol
MWC = molekylvægten af kulstof = 12,011 
g/mol
P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det andet flydende 
biobrændsels energiindhold pr. arealenhed 
pr. år).

P = afgrødens produktivitet (målt i 
biobrændstoffets eller det andet flydende 
biobrændsels energiindhold pr. arealenhed 
pr. år).

eB = bonus af [x] gCO2eq/MJ 
biobrændstof eller andet flydende 
biobrændstofs energi, hvis biomasse fås 
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fra genoprettet ødelagt jord; dvs. jord, der 
tidligere har været anvendt til 
landbrugsproduktion, og som i januar 
2008 var uegnet til landbrugsproduktion 
(f.eks. saltholdig jord og forladte 
gummiplantager), og som før 
genoprettelsen ikke var jord som nævnt i 
artikel 15, stk. 3 eller 4.

Or. en

Ændringsforslag 1096
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Der kan til beregningen ifølge punkt 7 
benyttes følgende værdier for både CSR og
CSA

8. Der kan til beregningen ifølge punkt 7, 
undtagen ved ændringer i 
arealanvendelse i henhold til betydningen 
i artikel 15, stk. 3 og 4, benyttes følgende 
værdier for både CSR og CSA

Or. de

Begrundelse

Formålet med Kommissionens foreslåede regler er at sikre, at der tages hensyn til 
skadevirkningerne ved den ændrede arealanvendelse. Men disse regler medfører, at 
kulstoflagre, der er permanent til stede (f.eks. i regnskoven), behandles på samme måde som 
dem i kulturer, der varer et eller flere år. Ved at priviligere biobrændstoffer på grundlag af 
råmaterialer, der dyrkes på ryddet jord i regnskoven, øger vi rydningen af regnskov. Der bør 
kun tages hensyn til permanente kulstoflagre.
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Ændringsforslag 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Emissioner fra indirekte ændringer i 
arealanvendelsen, eiluc, skal have en værdi 
på 0, hvor produktionen af 
biobrændstoffer er baseret på 
råmaterialer, der ikke kræver anvendelse 
af afgrøder, græsarealer eller jord med 
vedvarende afgrøder, herunder affald. eiluc 
skal have en værdi på 20gCO2/MJ i alle 
andre tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Drivhusgasemissioner fra indirekte ændret arealanvendelse gælder for al produktion på 
andre arealer end ledige, marginale og udpinte arealer. Værdien på 20gCO2eg/MJ er lav 
sammenlignet med den værdi, der er fremkommet i løbet af sidste år i flere forskellige 
beregninger. I betragtning af den store usikkerhed i vurderingen af virkningerne af indirekte 
ændret arealanvendelse og de mange værdier, der er fremlagt, er det dog rimeligt at anvende 
en lav værdi indledningsvis.

Ændringsforslag 1098
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Emissioner fra indirekte ændringer af 
arealanvendelsen, eiluc, tildeles en værdi 
på 0, hvor produktionen er baseret på 
råmaterialer, der ikke kræver anvendelse 
af afgrøder, græsarealer eller jord med 
vedvarende afgrøder, herunder affald. eiluc 
tildeles en værdi på 120gCO2/MJ i alle 
andre tilfælde.
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Or. en

Begrundelse

Emissioner af drivhusgasser fra indirekte ændringer i arealanvendelsen anvendes på alle 
transportbrændstoffer fra biomasse ud over produktion af råmaterialer, der dyrkes på 
braklagte, marginale eller ødelagte jorder, hvor producenterne kan påvise en 
nettokulstofgevinst gennem direkte ændringer af arealanvendelsen. Værdien på 
120gCO2eg/MJ er udtryk for de seneste videnskabelige resultater. Denne værdi er baseret på 
den skønnede vækst i efterspørgslen i EU og USA alene, og hvis andre dele af verden indførte 
tilsvarende politikker, ville de indirekte virkninger fra drivhusgasserne blive større.

Ændringsforslag 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Emissionsbesparelser fra 
akkumulering af kulstof i jordbunden som 
følge af bedre landbrugsforvaltning, esca, 
kan medregnes, hvis der ikke allerede er 
taget højde herfor i el.

Or. en

Ændringsforslag 1100
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved opgørelse af det elforbrug, der ikke 
produceres på 
brændstofproduktionsanlægget selv, 
antages intensiteten af 
drivhusgasemissionerne ved produktion og 
distribution af den pågældende elektricitet 
at have samme størrelse som den 
gennemsnitlige emissionsintensitet ved 

Ved opgørelse af det elforbrug, der ikke 
produceres på 
brændstofproduktionsanlægget selv, 
antages intensiteten af 
drivhusgasemissionerne ved produktion og 
distribution af den pågældende elektricitet 
at have samme størrelse som den 
gennemsnitlige emissionsintensitet ved 
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produktion og distribution i et nærmere 
defineret område. Producenter kan fravige 
denne regel, idet de

produktion og distribution i EU. 
Producenter kan fravige denne regel, idet 
de

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at elnet i EU er forbundet, er det ikkke muligt at kontrollere, hvor den el, der 
er brugt af et biobrændstofproduktionsanlæg, er blevet fremstillet. Derfor er det bedre at 
basere opgørelse af elforbrug på EU's gennemsnitsværdi. Dette har den fordel, at det skaber 
lige konkurrencevilkår for biobrændstofproducenter og det hindrer ikke unødigt effektiv 
elproduktion i et biobrændstofproduktionsanlæg (f.eks. gennem et 
kraftvarmeproduktionsprojekt) i en region med en relativt lav drivhusgasemissionsintensitet 
fra elproduktion og -distribution.

Ændringsforslag 1101
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Emissionsbesparelser fra separation 
og binding af kulstof, eccs, må kun 
omfatte emissioner, der undgås ved 
separation og binding af den CO2, hvis 
emission er direkte knyttet til udvinding, 
transport, forarbejdning og distribution af 
brændstof.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1102
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Emissionsbesparelser fra separation og 
binding af kulstof, eccs, må kun omfatte 

12. Emissionsbesparelser fra separation og 
binding af kulstof, eccs, må kun omfatte 
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emissioner, der undgås ved separation og 
binding af den CO2, hvis emission er 
direkte knyttet til udvinding, transport, 
forarbejdning og distribution af brændstof.

emissioner, der undgås ved separation og 
binding af den CO2, hvis emission er 
direkte knyttet til transport, forarbejdning 
og distribution af biobrændstof.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør fokusere på biobrændstoffer og ikke på fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 1103
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Emissionsbesparelser fra separation 
og erstatning af kulstof, eccr, må kun 
omfatte emissioner, der undgås ved 
separation af den CO2, hvis kulstof 
hidrører fra biomasse, og som anvendes 
til at erstatte fossilt CO2, der indgår i 
kommercielle produkter og 
tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1104
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, medregnes for 
så vidt angår den overskydende el, der 
produceres på brændstofproduktionsanlæg 
med kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet biprodukt 

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, medregnes for 
så vidt angår den overskydende el, der 
produceres på brændstofproduktionsanlæg 
med kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet biprodukt 
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end et restprodukt fra landbruget. Når 
denne overskydende el gøres op, ansættes 
kraftvarmeværkets størrelse til, hvad der 
mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 
brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
ved produktion af samme 
elektricitetsmængde på et kraftværk med 
samme brændsel som kraftvarmeværkets.

end et restprodukt fra landbruget, herunder 
tørrede destillerede korn med opløselige 
stoffer. Når denne overskydende el gøres 
op, ansættes kraftvarmeværkets størrelse 
til, hvad der mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 
brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
af EU's gennemsnitlige specifikke 
emissioner fra elektricitetsproduktion i 
EU og elektricitetsproduktion i det land, 
hvor elektriciteten er produceret for så 
vidt angår elektricitet produceret i et land, 
der ikke er med i EU.

Or. en

Begrundelse

Vi mener, at tørrede destillerede korn bør tages i betragtning til produktion af energi som et 
restprodukt fra landbruget, ligesom bagasse fra rørsukker.

Ændringsforslag 1105
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, medregnes for 
så vidt angår den overskydende el, der 
produceres på brændstofproduktionsanlæg 
med kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet biprodukt 
end et restprodukt fra landbruget. Når 
denne overskydende el gøres op, ansættes 
kraftvarmeværkets størrelse til, hvad der 
mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 

14. Emissionsbesparelser fra overskydende 
el fra kraftvarmeværker, eee, medregnes for 
så vidt angår den overskydende el, der 
produceres på brændstofproduktionsanlæg 
med kraftvarmeværk, undtagen hvis det 
benyttede brændsel er et andet biprodukt 
end et restprodukt fra landbruget. Når 
denne overskydende el gøres op, ansættes 
kraftvarmeværkets størrelse til, hvad der 
mindst er nødvendigt for, at 
kraftvarmeværket kan levere den 
nødvendige varme til 
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brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
mængde drivhusgas, der ville være udledt 
ved produktion af samme 
elektricitetsmængde på et kraftværk med 
samme brændsel som kraftvarmeværkets.

brændstofproduktionen. 
Emissionsbesparelsen ved denne 
overskydende el sættes lig med den 
gennemsnitlige mængde drivhusgas, der 
ville være udledt ved produktion og 
distribution i EU af samme 
elektricitetsmængde.

Or. en

Begrundelse

Ved at forbinde drivhusgasemissionskreditten til det faktisk anvendte brændstof begrænser 
teksten producenternes incitament til at anvende brændstoffer med lavere kulstofindhold.
EU's gennemsnitlige elektricitet er referencen for elimport, og det er logisk at anvende den 
samme reference for eksport. Det kreditomfang, der kan opnås ved eleksport, er begrænset af 
den begrænsning, der er pålagt størrelsen af kraftvarmeværket.

Ændringsforslag 1106
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne i forhold til deres 
energiindhold (udtrykt ved nedre 
brændværdi for alle andre biprodukter 
end el).

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne baseret på 
substitutionsmetoden. Medlemsstaterne 
skal udarbejde regelmæssigt reviderede 
standardværdier for typiske biprodukter.

Or. en

Begrundelse

Drivhusgasværdien for biprodukter bør afspejle den reelle markedsværdi eller nytteværdi af 
biprodukter, ikke kun energiindholdet.
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Ændringsforslag 1107
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne mellem 
brændstoffet eller dets mellemprodukt og 
biprodukterne i forhold til deres 
energiindhold (udtrykt ved nedre 
brændværdi for alle andre biprodukter end 
el).

15. Hvis der ved en 
brændstofproduktionsproces fremstilles en 
kombination af det brændstof, hvis 
emissioner er under beregning, og et eller 
flere andre produkter ("biprodukter"), 
fordeles drivhusgasemissionerne i 
princippet korrekt mellem brændstoffet 
eller dets mellemprodukt og biprodukterne 
i forhold til deres energiindhold (udtrykt 
ved nedre brændværdi for alle andre 
biprodukter end el).

Or. de

Begrundelse

Tildeling i forhold til energiindhold er i princippet passende. Men kombineret med den lange 
række systembegrænsninger fører det til alvorlige unøjagtigheder i drivhusgasresultaterne, 
fordi emissionerne fra hele systemet på dette niveau ikke tildeles de enkelte produkter, når de 
– afhængig af den specifikke produktionsproces – skulle tildeles det pågældende produkt i 
henhold til en procesrelateret metode. Der er derfor behov for at åbne muligheden for en 
passende tildeling i individuelle tilfælde som f.eks. våde og tørre restprodukter.

Ændringsforslag 1108
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 16 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændslser skal alle biprodukter, 
herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen, undtagen 
restprodukter fra landbruget såsom halm, 

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændslser skal alle biprodukter, 
herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen. 
Biprodukter med negativt energiindhold 
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bagasse, bælge, avner og skaller. 
Biprodukter med negativt energiindhold 
sættes ved beregningen til et energiindhold 
på nul.

sættes ved beregningen til et energiindhold 
på nul.

Or. en

Begrundelse

Restprodukter fra landbruget såsom halm er i de fleste lande biprodukter fra landbruget, som 
anvendes som erstatning for foder og som gødninger. Den forholdsmæssige del af 
drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med energiindholdsmetoden bør tildeles disse 
biprodukter.

Ændringsforslag 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 16 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændslser skal alle biprodukter, 
herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen, undtagen 
restprodukter fra landbruget såsom halm, 
bagasse, bælge, avner og skaller. 
Biprodukter med negativt energiindhold 
sættes ved beregningen til et energiindhold 
på nul.

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændslser skal alle biprodukter, 
herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen. 
Biprodukter med negativt energiindhold 
sættes ved beregningen til et energiindhold 
på nul.

Or. en

Ændringsforslag 1110
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 16 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændslser skal alle biprodukter, 

For biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændslser skal alle biprodukter, 
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herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen, undtagen 
restprodukter fra landbruget såsom halm, 
bagasse, bælge, avner og skaller. 
Biprodukter med negativt energiindhold 
sættes ved beregningen til et energiindhold 
på nul.

herunder el, der ikke er omfattet af punkt 
14, tages med ved beregningen, undtagen 
restprodukter fra landbruget såsom halm, 
bagasse, bælge, avner og skaller. Når 
restprodukter fra landbruget forarbejdes 
til biobrændstoffer eller andre flydende 
biobrændstoffer, skal de medregnes i 
overensstemmelse med deres respektive 
bidrag. Biprodukter med negativt 
energiindhold sættes ved beregningen til et 
energiindhold på nul.

Or. de

Begrundelse

Undtagelsen ved beregning af restprodukter fra landbruget bør udtrykkeligt understreges.

Ændringsforslag 1111
Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 16 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald, restprodukter fra landbruget, såsom 
halm, bagasse, bælge, avner og skaller, og 
restprodukter fra forarbejdningskæder, dog 
ikke forarbejdningskæder for 
biobrændstoffer, uden potentiel anvendelse 
som levnedsmiddel eller foder sættes til at 
have drivhusgasemissioner på nul i de 
processer af deres livsforløb, der ligger før 
indsamlingen af disse materialer.

Affald, restprodukter fra landbruget og 
restprodukter fra forarbejdningskæder, dog 
ikke forarbejdningskæder for 
biobrændstoffer, uden potentiel anvendelse 
som levnedsmiddel eller foder sættes til at 
have drivhusgasemissioner på nul i de 
processer af deres livsforløb, der ligger før 
indsamlingen af disse materialer.

Or. en

Begrundelse

Restprodukter fra landbruget såsom halm er i de fleste lande biprodukter fra landbruget, som 
anvendes som erstatning for foder og som gødninger. Den forholdsmæssige del af 
drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med energiindholdsmetoden bør tildeles disse 
biprodukter.
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Ændringsforslag 1112
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 16 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Affald, restprodukter fra landbruget, såsom 
halm, bagasse, bælge, avner og skaller, og 
restprodukter fra forarbejdningskæder, dog 
ikke forarbejdningskæder for 
biobrændstoffer, uden potentiel 
anvendelse som levnedsmiddel eller foder
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer af deres livsforløb, der 
ligger før indsamlingen af disse materialer.

Affald, restprodukter fra landbruget, såsom 
halm, bagasse, bælge, avner og skaller, og 
restprodukter fra andre 
forarbejdningskæder, som i det store og 
hele består af ufordøjelige komponenter, 
sættes til at have drivhusgasemissioner på 
nul i de processer af deres livsforløb, der 
ligger før indsamlingen af disse materialer.

Or. nl

Ændringsforslag 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer benyttes som værdi 
for emissionen fra det fossile brændstof, 
der sammenlignes med, EF, den senest 
kendte faktiske gennemsnitsemission fra 
benzin og diesel, der bruges i EF, som 
indberettet ifølge [direktiv 98/70/E]. 
Foreligger der ingen data, benyttes værdien 
83,8 gCO2eq/MJ.

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer benyttes som værdi 
for emissionen fra det fossile brændstof, 
der sammenlignes med, EF, den senest 
kendte faktiske gennemsnitsemission fra 
den fossile del af benzin og diesel, der 
bruges i EF, som indberettet ifølge 
[direktiv 98/70/E]. Foreligger der ingen 
data, benyttes værdien 90 gCO2eq /MJ.

Or. en
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Ændringsforslag 1114
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer benyttes som værdi 
for emissionen fra det fossile brændstof, 
der sammenlignes med, EF, den senest 
kendte faktiske gennemsnitsemission fra 
benzin og diesel, der bruges i EF, som 
indberettet ifølge [direktiv 98/70/E]. 
Foreligger der ingen data, benyttes værdien 
83,8 gCO2eq/MJ.

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer benyttes som værdi 
for emissionen fra de fossile brændstoffer, 
der sammenlignes med, EF, den senest 
kendte faktiske emission fra benzin og 
diesel, der bruges i EF, som indberettet 
ifølge [direktiv 98/70/E]. Foreligger der 
ingen data, benyttes værdien 91 
gCO2eq/MJ.

Or. de

Begrundelse

Angivelse af en værdi på 83,8 gCO2eq/MJ er uforståelig uden oplysninger om 
inputdatametoden. Ved at anvende EU's gennemsnit som referencer for fossile brændstoffer, 
ses der bort fra de væsentlige forskelle i drivhusgasemissioner, der skyldes forskellige typer 
mineralolie og/eller ukonventionel oprindelse såsom bitumenholdigt sand. Desuden ses der 
bort fra de forskellige drivhusgasemissioner i forbindelse med fremstilling af benzin og diesel.

Ændringsforslag 1115
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag VII – del C – punkt 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer benyttes som værdi 
for emissionen fra det fossile brændstof, 
der sammenlignes med, EF, den senest 
kendte faktiske gennemsnitsemission fra 
benzin og diesel, der bruges i EF, som 
indberettet ifølge [direktiv 98/70/E].
Foreligger der ingen data, benyttes 
værdien 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Ved beregninger efter udtrykket i punkt 
4 for biobrændstoffer til transport benyttes 
som værdi for emissionen fra det fossile 
brændstof, der sammenlignes med, EF, den 
senest kendte faktiske 
gennemsnitsemission fra benzin og diesel, 
der bruges i EF, som indberettet ifølge 
[direktiv 98/70/E] eller 83,8 gCO2eq /MJ, 
alt efter hvilken der er lavest.
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Or. en

Ændringsforslag 1116
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del D – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. Disaggregerede værdier for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler

D. Disaggregerede værdier for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler*
*Beregne standardværdier igen under anvendelse 
af en konsekvent metodologi igennem hele kæden.

Or. en

Begrundelse

Standardværdier har man ladet være lig med typisk for alt undtagen "fremstilling", hvor der 
har været anvendt en 40 % forhøjelse. Begrundelsen herfor er ikke klar. Der bør anvendes en 
konsekvent metodologi igennem hele kæden til beregning af standardværdier på grundlag af 
typiske værdier på en måde, som afspejler de forskellige faktiske resultater på hvert trin i 
kæden. Dette skal være del af CEN's ansvarsområde som fastsat i artikel 17, stk. 1.

Ændringsforslag 1117
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag VII – del E – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

E. Skønnede disaggregerede værdier for 
fremtidige biobrændstoffer, der i januar 
2008 er på markedet i forsvindende 
mængde eller slet ikke

E. E. Skønnede disaggregerede værdier for 
fremtidige biobrændstoffer, der i januar 
2008 er på markedet i forsvindende 
mængde eller slet ikke*
* Beregne standardværdier igen under anvendelse 
af en konsekvent metodologi igennem hele kæden.

Or. en
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Begrundelse

Standardværdier har man ladet være lig med typisk for alt undtagen "fremstilling", hvor der 
har været anvendt en 40 % forhøjelse. Begrundelsen herfor er ikke klar. Der bør anvendes en 
konsekvent metodologi igennem hele kæden til beregning af standardværdier på grundlag af 
typiske værdier på en måde, som afspejler de forskellige faktiske resultater på hvert trin i 
kæden. Dette skal være del af CEN's ansvarsområde som fastsat i artikel 17, stk. 1.

Ændringsforslag 1118
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VII a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIIa
Mindst de nedenfor angivne produkter 
skal betragtes som biobrændstoffer:
a) "bioethanol": Ethanol henhørende 
under pos. 2207 10 00 i den kombinerede 
nomenklatur med en 
alkoholvolumenandel på mindst 99  % 
fremstillet af biomasse og/eller af den 
bionedbrydelige del af affald, hvis 
egenskaber mindst lever op til 
betingelserne i standard EN 15376, og 
som anvendes som biobrændstof;
b) "biodiesel": Et methylester, der er 
fremstillet af vegetabilsk eller animalsk 
olie af dieselkvalitet, og som anvendes 
som biobrændstof;
(c) "biogas": En brændgas fremstillet af 
biomasse og/eller den bionedbrydelige del 
af affald, som kan renses til 
naturgaskvalitet, og som anvendes som 
biobrændstof eller trægas;
(d) "biomethanol": Methanol, der er 
fremstillet af biomasse, og som anvendes 
som biobrændstof;
(e) "biodimethylether": Dimethylether 
fremstillet af biomasse, og som anvendes 
som biobrændstof;
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(f) "bio-ETBE (Ethyl-tertiær-
butylether)": ETBE fremstillet på 
grundlag af bioethanol. Volumenandelen 
af bio-ETBE, der beregnes som 
biobrændstof, er 47 %;
(g)"bio-MTBE (methyl-tertiær-
butylether)": Brændstof fremstillet på 
grundlag af biomethanol.
Volumenandelen af bio-MTBE, der 
beregnes som biobrændstof, er 36  %;
(h) "syntetiske biobrændstoffer":
Syntetiske kulbrinter eller blandinger af 
syntetiske kulbrinter, der er fremstillet af 
biomasse;
(i) "biohydrogen": Hydrogen, der er 
fremstillet af biomasse og/eller den 
bionedbrydelige del af affald, og som 
anvendes som biobrændstof;
(j) "ren vegetabilsk olie": Olie, der er 
fremstillet af olieplanter ved presning, 
udvinding eller lignende procedurer, og 
som kan være rå eller raffineret, men er 
kemisk uændret, hvor anvendelsen heraf 
er forenelig med den pågældende 
motortype og de tilsvarende 
emissionskrav.

Or. de

Begrundelse

Definitionerne i artikel 2 i direktivet bør overtages for at sikre kontinuitet og juridisk klarhed.
Definitionen af bioethanol bør bringes i overensstemmelse med den nuværende nomenklatur.
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