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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder er et 
forslag til en vigtig retsakt.

Direktivet bør sikre størst mulig brug af fleksible markedsbaserede mekanismer med henblik 
på at nå de ambitiøse mål for de vedvarende energikilders andel af det samlede energiforbrug.

De faktorer, der har en indvirkning på energisektoren – udbud, efterspørgsel, ressourcemangel 
og rationel, effektiv forvaltning af ressourcer, konsekvenserne for miljøet og klimaet for blot 
at nævne nogle få – understreger behovet for alternative måder at producere energi på og for 
at integrere sådanne i energiforsyningssystemerne. Vedvarende energiteknologier gør det 
muligt at afhjælpe de interne fossile brændstoffers utilstrækkelighed og bidrage til en stabil 
økonomisk udvikling på lang sigt. Forsøgene på at harmonisere og ensrette energipolitikken 
på EU-plan har vist sig at være vanskelige og kræver en kritisk masse af støtte og investering.
Interesserede parter hævder, at der er brug for en klar, konsekvent og harmoniseret fælles 
politik, der sigter mod at afhjælpe den handlingslammelse, som visse nationale standarder, 
forskrifter og praksis indebærer.

Indførelsen af særlige finansielle støtteinstrumenter fremmer udviklingen af markeder for 
vedvarende energi. Idéen om et europæisk marked for oprindelsesgarantier omfatter en 
støttemekaniske, der skal supplere de nationale støtteordninger og sikre bibeholdelsen af 
forpligtelser inden for de nationale støtterammer, de nationale myndigheders prioritering af 
særlige lokale måder at anvende vedvarende energikilder på og udviklingen af vedvarende 
energi, samtidig med at indvirkningen på de nationale statsbudgetter skal begrænses og 
vedvarende energi udvikles på EU-plan med så lave omkostninger som muligt takket være et 
effektivt marked.

Det foreslåede direktiv skal sikre, at denne støttemekanisme fungerer efter hensigten.

Forslaget ændres derfor for at sikre, at visse nødvendige forudsætninger for, at markedet for 
oprindelsesgarantier kan fungere tilfredsstillende, er til stede. Disse forudsætninger bør 
evalueres inden for den nærmeste fremtid.

Oprindelsesgarantisystemet kan dække alle vedvarende energikilder. Forskellige former for 
oprindelsesgarantier (for elproduktion med vedvarende energikilder og anvendelse af 
vedvarende energikilder til opvarmning og nedkøling eller til transport) bør kunne udveksles 
og sælges på markedet. Oprindelsesgarantier bør så vidt muligt være instrumenter, som 
andelen af vedvarende energikilder og medlemsstaternes overordnede mål for de forskellige 
sektorer (elektricitet, opvarmning og afkøling) kan vurderes ud fra i de forskellige 
medlemsstater. Desuden bør man ved hjælp af dette instrument kunne dele forpligtelserne 
inden for de samme sektorer – f.eks. kan transportsektoren finansiere udviklingen af 
elproduktion med vedvarende energikilder gennem erhvervelse af oprindelsesgarantier fra 
elektricitetssektoren med henblik på at overholde sine forpligtelser.

De ambitiøse europæiske mål for vedvarende energi kan også opfyldes, hvis direktivet på 
hensigtsmæssig vis fjerner de største hindringer for udviklingen af vedvarende energi og 
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integrationen heraf i energiforsyningssystemerne under hensyntagen til den materielle 
netkapacitet. I forbindelse med forsyningssikkerheden, der er en vigtig faktor for hele 
energikæden, og den komplekse interaktion inden for transmissionsnettets grænser bør der 
ydes en indsats for at bibeholde en tilførsel af vedvarende energikilder gennem avancerede 
tildelingsmekanismer for den konventionelle elproduktion.

Den antagelse, at elproduktion med vedvarende energikilder er dyrere end elproduktion med 
ikke-vedvarende energikilder, bør tages i betragtning, således at ekstra udgifter til 
elproduktion kan holdes adskilt fra ekstra indirekte udgifter, der er forbundet med 
etableringen af den nødvendige netinfrastruktur til transmission og distribution.

På nationalt plan kræver elproduktion med vedvarende energikilder supplerende lokale 
investeringer i nettilslutninger og netforstærkninger.

Planlægning, licensudstedelse og etablering af ny energiinfrastruktur tager lang tid, og det bør 
derfor overvejes, om disse procedurer eventuelt kan forenkles og forkortes. På EU-plan bør 
investeringer i den nødvendige grænseoverskridende transportnetinfrastruktur fremmes.

Hvad angår de muligheder, der er for elproduktion med vedvarende energi på andre områder 
end forbrugsområder, er der behov for en ny netinfrastruktur for at flytte store energistrømme 
fra elproduktion med vedvarende energi til forbrugsområder.

Endvidere indebærer udviklingen af vedvarende energi som tidligere nævnt både direkte og 
indirekte omkostninger (f.eks. forstærkninger af forsyningsnet osv.).Et velfungerende 
europæisk marked for oprindelsesgarantier skal i højere grad bidrage til at begrænse de ekstra 
direkte omkostninger. På den anden side kræver de ekstra indirekte omkostninger, at der 
træffes særligt opmuntrende foranstaltninger, hvilket er vanskeligt på et marked for 
oprindelsesgarantier.

I overensstemmelse med solidaritetsprincippet bør der foreskrives større brug af 
Samhørighedsfonden eller Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller oprettelse af en 
EU-fond for vedvarende energi.

Anvendelse af alternative energikilder er ikke nogen magisk løsning og ikke i sig selv nok til 
at løse problemerne vedrørende udbud og efterspørgsel. Udviklingen af de alternative 
energikilder vil dog bidrage til større bæredygtighed og livskvalitet. En konsekvent 
energipolitik vil kunne betale sig på lang sigt, og synergi mellem forskellige politikker er af 
afgørende betydning

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder til elnettet bør være objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og 
der bør tages behørigt hensyn til de fordele, 
som decentrale produktionsanlæg bibringer 
nettet.

(30) Omkostningerne ved at tilslutte nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder til elnettet bør være objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og 
der bør tages behørigt hensyn til de fordele, 
som decentrale produktionsanlæg bibringer 
nettet. Udgifterne påhviler den producent, 
der fremsætter anmodningen.

Or. en

Begrundelse

Principperne for gennemsigtighed, objektivitet og ikke-diskrimination samt økonomisk logik 
er af afgørende betydning, for at det europæiske marked for elektricitet kan fungere på 
effektiv vis. Forbindelsen til nettet ("den sidste kilometer" (last mile)) er udelukkende til fordel 
for de enkelte produktionsanlæg og ikke for andre netkunder. Endvidere er omkostningerne 
ved tilslutning af nye producenter hovedsageligt afhængig af fremstillingsstederne, dvs. 
produktionsanlæggenes placering. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Under visse omstændigheder er det 
ikke muligt fuldt ud at sikre transmission 
og distribution af elektricitet fra 
vedvarende energikilder uden at påvirke 
nettets pålidelighed og sikkerhed. I så fald 
kan det være hensigtsmæssigt at yde 
økonomisk kompensation til de 
pågældende producenter.

(31) Under visse omstændigheder er det 
ikke muligt fuldt ud at sikre transmission 
og distribution af elektricitet fra 
vedvarende energikilder uden at påvirke 
nettets pålidelighed og sikkerhed. I så fald 
kan det være hensigtsmæssigt at begrænse 
tilførslen uden nogen økonomisk 
kompensation.

Or. en
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Begrundelse

Transmissionen og distributionen af vedvarende energikilder er begrænset af den materielle 
netkapacitet. Under visse omstændigheder bør denne form for elproduktion derfor begrænses 
for at kunne overholde nettets materielle begrænsninger. Begrænsningen skyldes Kirchhoffs 
love. En mindskning af antallet af producenter af vedvarende energi bør ske på egen regning. 
Det samme gælder for konventionelle anlæg.  Enhver form for udbetaling af kompensation er 
uhensigtsmæssig.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Netsammenkoblinger mellem 
landene fremmer integrationen af 
elektricitet fra vedvarende energikilder. 
Udover at udligne udsving kan 
sammenkoblinger mindske 
balanceringsomkostninger, fremme reel 
konkurrence og dermed give lavere priser 
og fremme udviklingen af net. Ved at dele 
og optimere brugen af 
transmissionskapaciteten kan man også 
undgå unødvendige nyanlæg.

udgår

Or. en

Begrundelse

Princippet er forkert. Udsving skal håndteres inden for en kontrolblok, idet blokstrukturen 
udgør en del af et sammenkoblet energiforsyningssystem. Balanceringsenergi skal derfor 
primært produceres lokalt. Hvis den skal flyttes over lange afstande, skal der sættes fri 
kapacitet til side, fordi balanceringskatastrofer ikke kan forudses. Netudvikling er blandt 
andet baseret på investeringsincitamenter. På grund af operatørernes forpligtelse til at 
transportere vedvarende energi bliver de nødt til at forstærke nettet afhængig af den 
maksimale tilførsel. Det er denne udvikling, der skal vurderes nøje. 
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
skridt for at udvikle en netinfrastruktur og 
skabe incitamenter hertil med henblik på 
tilpasning til fortsat udbygning af 
elfremstilling fra vedvarende energikilder, 
herunder samkøringslinjer mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Netoperatørerne har en forpligtelse til at skabe den mest effektive nettopologi for at sikre den 
nationale energiforsyning. På grundlag af den effektivitet, som de nationale lovgivende 
myndigheder vurderer, har de visse fordele. Yderligere samkøringslinjer vil øge handlen. 
Disse aktiver bør dog anerkendes af den lovgivende myndighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at det må gribe ind i 
elforsyningsnettets pålidelighed og 
sikkerhed, sikrer medlemsstaterne, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område er forpligtet til at overføre 
og distribuere elektricitet fra vedvarende 
energikilder. De tildeler også prioriteret 
adgang til elnettet for elektricitet fra 
vedvarende energikilder. Ved lastfordeling 
mellem elproduktionsanlæg giver 
transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder 
eller omfatter kombineret 
kraftvarmeproduktion, for så vidt 
sikkerheden i det nationale 
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elektricitetssystem tillader det. 
Medlemsstaterne kan implementere 
bestemmelser for reduktion af tilførslen 
fra elproduktionsanlæg ved hjælp af 
vedvarende energikilder eller anlæg til 
kombineret kraftvarmeproduktion i 
tilfælde af kritiske omstændigheder, f.eks. 
overbelastning.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energi og kombineret kraftvarmeproduktion skal behandles ens. For at lette 
tilførsel fra disse kilder anmodes netoperatører om at give dem prioriteret adgang. Af hensyn 
til forsyningssikkerheden kan dette dog ikke garanteres i alle tilfælde.  Der bør være klare 
regler for at begrænse tilførslen fra disse kilder for at undgå kritiske netproblemer og 
overbelastninger og for at sikre en balance i konkurrencen mellem forskellige anlæg.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, 
der er nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet. Omkostningerne ved 
tilslutning til nettet (den sidste kilometer –
"last mile") påhviler 
produktionsanlæggene.

Or. en
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Begrundelse

Netoperatører skal angive det mest hensigtsmæssige forbindelsessted på grundlag af tekniske 
målsætninger. Den sidste kilometer er udelukkende til fordel for anlægget. I henhold til 
reglerne for konventionelle anlæg vedrører dette også vedvarende energi og kombineret 
kraftvarmeproduktion. Hvis et anlæg standser fremstillingen af el, vil "den sidste kilometer" 
blive overflødig. Det bør derfor indgå i anlæggets forretningsplan og ikke belaste nogen 
andre parter. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis den politiske vilje til at støtte særlige energikilder medfører behov for yderligere 
investeringer for netoperatøren, skal disse omkostninger anerkendes som støtteberettigede, 
uanset hvilken incitamentsordning der er fastsat. Hvis netoperatørens gennemførelsesordning 
skal være effektiv, er det hensigtsmæssigt, at den lovgivende myndighed foretager en 
forudgående kontrol.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Fordelingen af omkostningerne som 
omhandlet i stk. 3 og stk. 4 gennemføres 
ved hjælp af en ordning, der baseres på 
objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier, hvori der tages 
hensyn til de fordele, som såvel oprindeligt 
og senere tilknyttede producenter som 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører har af 
tilslutningerne. 

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Vedvarende energikilder findes 
normalt i fjerntliggende områder med 
begrænset belastning, og de bidrager 
derfor kun i begrænset omfang til 
forsyningssikkerheden. Medlemsstaterne 
skal derfor sikre, at 
forsyningssikkerheden fra systemer med 
stor tilførsel fra vedvarende energikilder 
opretholdes gennem avancerede 
tildelingsmekanismer for den 
konventionelle elproduktion.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til effektivitetens fysiske begrænsninger anbefales det, at anlæg placeres så tæt som 
muligt på efterspørgslen (belastning). I modsat fald vil der opstå flere tab, og 
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spændingsreguleringen bliver vanskelig. Der er tre primære kilder, der ikke kan flyttes: 
brunkul, vand og vind. Der bør derfor fastsættes en tildelingsordning, herunder en aftale om, 
hvor den konventionelle elproduktion skal finde sted, for at sikre at systemet er stabilt og 
mindske ekstra netinfrastruktur. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Oprettelse af en EU-fond for vedvarende 

energi
I overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet oprettes der en EU-
fond for vedvarende energi. EU-fonden 
for vedvarende energi skal anvendes til 
formål, såsom
a) finansiering af 
incitamentsforanstaltninger for 
vedvarende energi, såsom finansiering af 
særlige indirekte omkostninger forbundet 
med udvikling af elproduktion fra 
vedvarende energikilder (f.eks. 
netforstærkning) og
b) finansiering af grænseoverskridende 
infrastrukturer, der muliggør omfattende 
energistrømme fra en medlemsstat til en 
anden.

Or. en

Begrundelse

Udvikling af vedvarende energi indebærer såvel indirekte som direkte omkostninger, hvilket 
gør, at særlige incitamentsordninger er påkrævet. Dette problem kan dog ikke løses 
udelukkende ved hjælp af et marked for oprindelsesgarantier.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. marts 2010. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
…1. Bulgarien og Rumænien skal 
efterkomme dette direktiv senest den …2

Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.
1 Et år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
2 To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Den nye tidsplan tager højde for visse medlemsstaters bekymringer, idet der er fastsat en 
rimelig overgangsperiode. For de nyeste medlemsstater, Bulgarien og Rumænien, skal denne 
frist være længere, idet der er brug for en længere omstillingsperiode. 
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