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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder
(KOM(2008)0019 – C6–0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0019),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 175, stk. 1 og artikel 95, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0046/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, 
Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

Or. en
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Begrundelse

EF-traktatens artikel 175, stk. 1, udgør det eneste relevante retsgrundlag. Et dobbelt 
grundlag er forbeholdt de ekstreme tilfælde, hvor flere mål er lige vigtige. Alligevel er det 
vigtigste mål her miljøbeskyttelse – det nuværende direktiv om energi fra vedvarende kilder 
og direktivet om biobrændstoffer er ligeledes vedtaget i henhold til artikel 175, stk. 1. 
Endvidere er målet med bestemmelser om biobrændstoffer ikke primært at fremme handel –
eftersom de foreskrevne standarder langt fra er harmoniserede – men at definere kriterier for 
bæredygtighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det fremgår af køreplanen for 
vedvarende energi, at et mål på 20% for 
vedvarende energis andel af det samlede 
energiforbrug og et mål på 10% for 
andelen af vedvarende energi inden for 
transport ville være passende og 
realistiske mål, og at en ramme med 
bindende mål vil give erhvervslivet den 
langsigtede stabilitet, der er nødvendig for 
at foretage velovervejede 
investeringsbeslutninger i sektoren for 
vedvarende energi.

((4) Det fremgår af køreplanen for 
vedvarende energi, at et mål på mindst 
20% for vedvarende energis andel af det 
samlede energiforbrug ville være et 
realistisk mål, og at en ramme med 
bindende mål vil give erhvervslivet den 
langsigtede stabilitet, der er nødvendig for 
at fremme en økonomi, der er baseret på 
vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens køreplan for vedvarende energi er blevet vurderet af Rådet og 
medlemsstaterne. Denne skal behandles af Kommissionen, når den udarbejder denne type 
betragtning. Med dette ændringsforslag præciseres dette.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, (8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
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Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 
energiforbrug i 2020, nemlig 20% 
overordnet set og 10% for 
transportområdet.

Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 
endelige energiforbrug i 2020, nemlig 20% 
som det midlertidige minimumsmål og 
overordnet set.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet er fortaler for en andel på mindst 25 % af vedvarende energi 
sammenlignet med det endelige energiforbrug i 2020. Den seneste videnskabelige og politiske 
dokumentation har vist, at indførelse af et bindende mål for brændstoffer til 
transportsektoren, der kommer fra biomasse, på 10 % ikke kan opnås på bæredygtig vis. 
Dette mål skal derfor opgives. Bæredygtig biomasse kan anvendes langt mere effektivt til 
andre formål som elektricitet kombineret med produktion af varme eller afkøling.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med hensyn til målet på 10% for 
vedvarende energi til transport er det 
derimod hensigtsmæssigt at fastsætte 
målet på samme niveau for alle 
medlemsstater for at sikre, at 
specifikationerne for og tilgængeligheden 
af brændstof til transport er ensartet. 
Fordi det er så let at forhandle 
transportbrændstoffer, vil medlemsstater 
med ringe forekomster af de pågældende 
ressourcer let kunne få biobrændstoffer til 
transport andetsteds fra. Selv om 
Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit 
mål om biobrændstoffer alene fra egen 
produktion, er det både sandsynligt og 
ønskeligt, at målet opfyldes ved en 
kombination af national produktion og 
import. Kommissionen bør derfor følge 
fællesskabsmarkedets forsyning af 
biobrændstoffer og om nødvendigt foreslå 
relevante foranstaltninger til, hvordan der 

(10)  Selv om det er sandsynligt, at målene 
for vedvarende energi kan opfyldes ved en 
kombination af national produktion og 
import. Kommissionen bør i denne 
forbindelse følge fællesskabsmarkedets 
forsyning af vedvarende energi, herunder 
biomasse til energi, idet der tages højde for 
udviklingen af multilaterale og bilaterale 
handelsforhandlinger, miljøhensyn, sociale 
hensyn, forsyningssikkerhed mv.
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opnås en fornuftig balance mellem 
national produktion og import, idet der 
tages højde for udviklingen af multilaterale 
og bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed mv.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal overvåge import og eksport af al energiforsyning, uanset om det 
produceres (og forbruges) nationalt eller importeres fra/eksporteres til tredjelande. Biomasse 
til energi skal især overvåges nøje. Den seneste videnskabelige og politiske dokumentation 
har dog vist, at indførelse af et bindende mål for brændstoffer til transportsektoren, der 
kommer fra biomasse, på 10 % ikke kan opnås på bæredygtig vis. Dette mål skal derfor 
opgives.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Hvis målet om en andel af 
biobrændstoffer på 10% skal kunne 
opfyldes, skal der markedsføres diesel 
med større iblanding af biodiesel end, 
hvad EN590/2004-standarden foreskriver.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er omfattet af direktivet om brændstofkvalitet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 20% af 
Fællesskabets samlede energiforbrug, og at 
biobrændstoffer skal udgøre 10% af de 
enkelte medlemsstaters forbrug af benzin 
og diesel til transport inden 2020, og målet 
derfor grundet den påtænkte indsats 
omfang bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten, fordi medlemsstaterne alene ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfylde det 
generelle mål om, at den vedvarende 
energis andel skal udgøre 20% af 
Fællesskabets samlede energiforbrug inden 
2020, og målet derfor grundet den 
påtænkte indsats omfang bedre kan 
gennemføres på fællesskabsplan. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående 
end, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Or. en

Begrundelse

2020-målet for biobrændstoffer på 10 % i direktivet om vedvarende energi er foreslået af Det 
Europæiske Råd i marts 2007. Stats- og regeringschefer opstiller imidlertid særlige 
betingelser, som skal opfyldes, f.eks. a) produktionen skal være bæredygtig, og b) anden 
generation skal være kommercielt tilgængelig. Siden marts 2007 er der i stigende grad 
dokumentation for, at disse betingelser ikke vil blive opfyldt. Målet på 10 % skal derfor 
opgives.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastsætter obligatoriske 
mål for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder, og for, hvilken 
andel inden for transporten der skal 
dækkes af energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastlægger regler for 
oprindelsesgarantier, administrative 
procedurer og elnettilslutninger i relation 

Dette direktiv fastsætter fælles rammer for 
fremme af energi fra vedvarende 
energikilder og integreringen deraf i EU's 
indre marked for energi med henblik på at 
øge EU's forsyningssikkerhed, 
miljøbeskyttelse, konkurrenceevne og 
erhvervsmæssige ledelse. Det fastsætter 
obligatoriske mål både i EU og nationalt 
for, hvilken andel af det samlede 
energiforbrug der skal dækkes af energi fra 
vedvarende energikilder for at sikre, at 
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til energi fra vedvarende energikilder. Det 
fastlægger kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed for biobrændstoffer andre 
flydende biobrændsler.

mindst 20 % af EU's endelige 
energiforbrug dækkes af vedvarende 
energikilder. Det fastlægger regler for 
beskyttelse af nationale støtteordninger og 
detaljerede nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi og skaber desuden 
fleksibilitet mellem medlemsstaterne ved 
at opnå de relevante mål, administrative 
procedurer og infrastrukturtilslutninger i 
relation til energi fra vedvarende 
energikilder. Det fastlægger kriterier for 
miljømæssig og social bæredygtighed for 
energi fra biomasse.

Or. en

Begrundelse

De vigtigste aspekter i direktivet bør fremhæves inden for direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende ikke-fossile energikilder i form 
af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

(a) "energi fra vedvarende energikilder": 
vedvarende energikilder i form af: 
vindenergi, solenergi, geotermisk energi, 
tidevandsenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, gas 
fra spildevandsanlæg og biogasser

Or. en

Begrundelse

For at stemme overens med de nye definitioner fra Eurostat og internationale definitioner 
dækker dette direktiv kun energikilder, der er vedvarende energikilder. Fossile og andre 
kategorier af brændstoffer, som ikke er omfattet af disse definitioner, er derfor undtaget fra 
dette direktiv.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) "biomasse": den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(herunder vegetabilske og animalske 
stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier 
samt den bionedbrydelige del af affald fra 
industri og husholdninger

b) "biomasse": den bionedbrydelige del af 
produkter, affald og rester fra landbrug 
(herunder vegetabilske og animalske 
stoffer) og akvakultur, skovbrug og 
tilknyttede industrier samt den særskilt 
indsamlede bionedbrydelige del af affald 
fra industri og husholdninger

Or. en

Begrundelse

I den nuværende definition medtages biomasse fra akvakulturelle produkter som f.eks. alger 
ikke. Endvidere er bionedbrydeligt affald meget lettere at genbruge eller kompostere, mens 
procesgasserne naturligvis kan anvendes til energiproduktion. Endvidere bør direktivet, 
eftersom den bionedbrydelige del af kommunalt og industrielt affald typisk har et lavt 
nettoenergiudbytte, derfor fremme adskillelsen af denne type affald.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) "geotermisk energi": den energi, 
som lagres i form af varme under 
overfladen af den faste jord;

Or. en

Begrundelse

EU's lovgivning har ikke nogen harmoniseret definition af geotermisk energi: der findes 
uensartede nationale definitioner. Dette skaber forvirring. Direktivet bør derfor indeholde en 
definition af geotermisk energi. Den foreslåede definition anvendes bredt af den geotermiske 
industri, eftersom den indgår i nationale standarder.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "flydende biobrændsler": flydende 
brændstof til energiformål fremstillet på 
grundlag af biomasse

(e) "biomasse til energi": fast, gasformig 
eller flydende brændstof til energiformål 
fremstillet på grundlag af biomasse

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning dækker al energi, som produceres ved hjælp af biomasse, ikke kun energi, 
som anvendes som brændstof i transportsektoren eller som flydende brændstof til produktion 
af varme og el. Det er derfor vigtigt, at dette overordnede begreb defineres.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) "biobrændstoffer": flydende eller 
gasformigt brændstof til transport, 
fremstillet på grundlag af biomasse

(f) "transportbrændstoffer fra biomasse": 
flydende eller gasformigt brændstof til 
transport, fremstillet på grundlag af 
biomasse

Or. en

Begrundelse

Biomasse til energi kan have mange anvendelsesformål som produktion af varme og 
elektricitet samt som transportbrændstoffer. Med dette begreb defineres forskellen tydeligt.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "områder med høj bevaringsværdi":
(i) områder, der indeholder globale, 
regionale eller nationale betydelige 
koncentrationer af biodiversitetsværdier  
(f.eks. endemisme, truede arter, refugier);
(ii) globale, regionale eller nationale, 
betydeligt store områder på 
landskabsniveau, hvor en levedygtig 
bestand af de fleste eller alle naturligt 
forekommende arter findes i naturlige 
spredningsmønstre og i rigelige mængder;
(iii) områder, der er i eller indeholder 
sjældne, truede eller udsatte økosystemer;
(iv) områder, der leverer grundlæggende 
økosystemtjenester i kritiske situationer 
(f.eks. beskyttelse af afvandingsområder, 
erosionskontrol);
(v) områder, der er grundlæggende i 
forhold til at opfylde basale behov for 
lokalsamfund (f.eks. subsistens, 
sundhed);
(vi) områder, der er vigtige i forhold til 
lokalsamfundenes traditionelle kulturelle 
identitet (områder af kulturel, økologisk, 
økonomisk eller religiøs betydning 
identificeret i samarbejde med sådanne 
lokalsamfund);

Or. en

Begrundelse

Høj bevaringsværdi skal defineres, eftersom det udgør en hjørnesten i artikel 15 om sikring af 
bæredygtigheden af brændstoffer fra biomasse, navnlig i forbindelse med at bevare 
biodiversiteten og den økologiske integritet. Høj bevaringsværdi defineres af et netværk af 
organisationer, herunder World Conservation Union (IUCN) og Verdensbanken, og anvendes 
allerede af den internationale ordning for certificering af tømmer under 
skovforvaltningsrådet Forestry Stewardship Council (FSC).



PE405.949v01-00 14/90 PR\722155DA.doc

DA

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) "vådområde": område, der 
permanent eller i en stor del af året er 
dækket af eller mættet af vand;

Or. en

Begrundelse

Vådområde skal defineres i dette direktiv. Vådområder er vigtige kulstoflagre og kan, hvis de 
omdannes, medføre frigivelse af store mængder drivhusgasser. Ikkedrænede tørveområder, 
f.eks. uberørte tørveområder, er helt sikkert omfattet af denne definition.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fc) "uudnyttede, ødelagte eller marginale 
områder": områder, der ikke er og ikke 
har været skov eller vådområde siden 
1990, som ikke har en høj 
bevaringsværdi, og som ikke ligger i 
umiddelbar nærhed af sådanne områder 
eller i værdifulde naturområder eller 
statsbeskyttede områder, og som ikke er 
blevet anvendt til landbrugsmæssige 
formål i mindst 10 år;

Or. en

Begrundelse

Uudnyttede, marginale og ødelagte områder skal defineres i dette direktiv. Denne definition 
skal anføres tydeligt for at sikre, at disse områder, hvis de anvendes til transportbrændstoffer 
fra biomasse, ikke har bevaringsværdi eller en høj kulstoflagringsværdi eller på anden vis 
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anvendes til produktion af fødevarer. En høj bevaringsværdi er en international aftalt status, 
der beskytter biodiversiteten og den økologiske integritet. 1990 er skæringsdatoen for den 
aftalte skovrydning under Kyoto-protokollen.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fd) "agrobrændstoffer" er brændstoffer 
fra biomasse, som dyrkes på dyrkbar jord, 
og som konkurrerer om den dyrkbare jord 
med produktion af fødevarer eller 
foderstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "oprindelsesgaranti": et elektronisk 
dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er 
produceret ved hjælp af vedvarende energi

(g) "oprindelsesgaranti": et elektronisk 
dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er 
produceret ved hjælp af vedvarende energi, 
navnlig med henblik på forpligtelsen til at 
give oplysninger om elektricitet i henhold 
til direktiv 2003/54/EF

Or. en

Begrundelse

Dette dokuments rolle skal være klar. Dets formål er at mærke kilderne med, hvordan 
elektriciteten er produceret. Henvisningen til direktivets bestemmelser om offentliggørelse 
vedrørende de fælles regler for det indre marked for elektricitet gør det nødvendigt med 
denne præcisering.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) "certifikat for 
overførselsregnskaber": et særligt mærket 
elektronisk dokument, som 
medlemsstaterne frivilligt kan anvende til 
at overføre en given mængde energi 
produceret af vedvarende energikilder til 
en anden medlemsstat udelukkende med 
henblik på målregnskaber;

Or. en

Begrundelse

En ny og fleksible metode til at opnå de nationale mål for vedvarende energi er indført i dette 
direktivs artikel 8 og 9 for de medlemsstater, som ønsker at tilvælge et sådant system. Det er 
vigtigt at skelne mellem oprindelsesgarantier, som, hvis de udstedes, udelukkende anvendes til 
offentliggørelse, og certifikater for overførselsregnskaber, som udelukkende anvendes til 
målregnskaber.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) "støtteordning": en ordning, der har sin 
oprindelse i en medlemsstats 
markedsintervention, og som hjælper 
energi fra vedvarende energikilder (VE) 
med at finde et marked ved enten at 
mindske produktionsomkostningerne for 
denne energi, at øge den pris, den kan 
sælges til, eller, ved indførelse af VE-pligt 
eller på anden måde, at øge den mængde 
af denne energiform, der købes.

(h) "støtteordning": en ordning, der har sin 
oprindelse i en politisk intervention, 
hvorigennem incitamenter til udvidelse og 
øget anvendelse af vedvarende 
energikilder (VE) skabes eller styrkes. 
Nationale støtteordninger omfatter 
navnlig forpligtelser vedrørende 
vedvarende energi, investeringsbistand, 
skattefritagelser eller skattelettelser, 
tilbagebetaling af afgifter og direkte 
prisstøtteordninger, navnlig afregnings-
og præmieordninger.
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Or. en

Begrundelse

Definitionen af "støtteordning" skal præciseres.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at energi fra
vedvarende energikilder udgør en andel, 
som svarer til eller overstiger den, der 
fremgår af det vejledende forløb, der er 
fastlagt i del B i bilag I.

2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at energi fra 
vedvarende energikilder udgør en andel, 
som svarer til eller overstiger de 
obligatoriske midlertidige minimumsmål, 
der er fastlagt i del B i bilag I.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de overordnede 2020-mål for EF og medlemsstaterne opfyldes, er det vigtigt, 
at der ligeledes vedtages obligatoriske midlertidige mål. Det vejledende 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 mindstemål.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. To eller flere medlemsstater kan 
forfølge målene i stk. 1 og 2 gennem 
fleksible instrumenter i henhold til artikel 
9 (1b).
Samarbejde i henhold til denne 
bestemmelse skal meddeles Kommissionen 
af alle de involverede medlemsstater, og 
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det nye mål for gruppen af medlemsstater 
og beregningsmetoden er med forbehold 
af Kommissionens godkendelse.

Or. en

Begrundelse

I tillæg til den nationale støtteordning og for at fremme fleksibiliteten ved at opnå de 
midlertidige og overordnede 2020-mål for vedvarende energi, kan medlemsstaterne, hvis de 
ønsker det, samarbejde frivilligt gennem flere fleksible instrumenter som certifikater for 
overførselsregnskaber eller fælles projekter i henhold til artikel 9, litra c), i dette direktiv.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport i 2020 udgør en andel, der 
mindst svarer til 10% af det endelige 
energiforbrug inden for transport i den 
medlemsstat.

udgår

Ved beregningen af de samlede
energiforbrug inden for transport, jf. 
første afsnit, vil andre olieprodukter end 
benzin og dieselolie ikke blive taget i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

2020-målet for biobrændstoffer på 10 % i direktivet om vedvarende energi er foreslået af Det 
Europæiske Råd i marts 2007. Stats- og regeringschefer opstiller imidlertid særlige 
betingelser, som skal opfyldes, f.eks. a) produktionen skal være bæredygtig, og b) anden 
generation skal være kommercielt tilgængelig. Siden marts 2007 er der i stigende grad 
dokumentation for, at disse betingelser ikke vil blive opfyldt. Målet på 10 % skal derfor 
opgives.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Nationale handlingsplaner Handlingsplaner for vedvarende energi

Or. en

Begrundelse

For at skelne handlingsplaner, der specifikt omhandler vedvarende energi, fra 
handlingsplaner for andre energier, kaldes førstnævnte: handlingsplaner for vedvarende 
energi som allerede aftalt af Europa-Parlamentet i henhold til initiativbetænkningen af Britta 
Thomsen, MEP, om køreplanen for vedvarende energi i Europa (Europa-Parlamentets 
beslutning P6-TA(2007)0406 af 25. september 2007).

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat vedtager en 
handlingsplan for vedvarende energi.

Or. en
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Begrundelse

For at skelne handlingsplaner, der specifikt omhandler vedvarende energi, fra 
handlingsplaner for andre energier, kaldes førstnævnte: handlingsplaner for vedvarende 
energi som allerede aftalt af Europa-Parlamentet i henhold til initiativbetænkningen af Britta 
Thomsen, MEP, om køreplanene for vedvarende energi i Europa (Europa-Parlamentets 
beslutning P6-TA(2007)0406 af 25. september 2007).

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

I tillæg til den nationale støtteordning og for at fremme fleksibiliteten ved at opnå de 
midlertidige og overordnede 2020-mål for vedvarende energi kan medlemsstaterne, hvis de 
ønsker det, samarbejde frivilligt gennem flere fleksible instrumenter som certifikater for 
overførselsregnskaber eller fælles projekter i henhold til artikel 9, litra c), i dette direktiv. 
Alle medlemsstater, som har truffet beslutning derom, skal derefter i detaljer beskrive den 
fælles aftale i den relevante handlingsplan for vedvarende energi.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen tilvejebringer en 
bindende skabelon for handlingsplaner 
for vedvarende energi senest den 30. juni 
2009, som skal vejlede medlemsstaterne 
og indeholde følgende minimumskrav:
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(a) medlemsstaternes referencestatistik for 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder i det endelige energiforbrug 
for 2005 og de senest tilgængelige år, idet 
det endelige energiforbrug defineres som:
- faste brændstoffer, olie, gas, vedvarende 
energikilder, elektricitet og varme 
(udvundet varme, fjernvarme), varme og 
elektricitet produceret af vedvarende og 
ikkevedvarende energikilder;
- sektorer: industri, husholdning og 
service samt transport;
- elektricitet (dog ikke elektricitet til varme 
og varmt vand) varme (med elektricitet til 
varme og varmt vand) og transport, under 
alle omstændigheder fra vedvarende og 
ikkevedvarende energikilder;
(b) medlemsstaternes bindende nationale 
overordnede mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i det endelige 
energiforbrug i 2020 i henhold til bilag I, 
del A;
(c) medlemsstaternes bindende nationale 
midlertidige minimumsmål i henhold til 
bilag I, del B;
(d) medlemsstaternes bindende nationale 
midlertidige mål og mål for 2020 for 
andelen af energi fra vedvarende 
energikilder inden for elektricitet, 
opvarmning og afkøling og transport:
(i) bindende mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
elektricitet:
- nationale mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
elektricitet i 2020 i henhold til bilag I, del 
A;
- nationale midlertidige mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for elektricitet i 2020 i henhold til 
bilag I, del B;
(ii) bindende mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
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opvarmning og afkøling:
- nationale mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i opvarmning og 
afkøling i 2020 i henhold til bilag I, del A;
- nationale midlertidige mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder i 
opvarmning og afkøling i 2020 i henhold 
til bilag I, del B;
(iii) bindende mål for andelen af energi 
fra vedvarende energikilder inden for 
transport:
- nationale mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder inden for 
transport i 2020 i henhold til bilag I, del 
A;
- nationale midlertidige mål for andelen 
af energi fra vedvarende energikilder 
inden for transport i 2020 i henhold til 
bilag I, del B;
(e) foranstaltninger med henblik på at nå 
disse mål:

(i) oversigt over alle foranstaltninger 
vedrørende fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende kilder
(ii) foranstaltninger vedrørende fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder inden for elektricitet:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder
- specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af kravene i artikel 12-14

(iii) foranstaltninger vedrørende fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder inden for opvarmning og afkøling:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder
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- specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af kravene i artikel 12-13;

(iv) foranstaltninger vedrørende fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder inden for transport:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder
- specifikke foranstaltninger til opfyldelse 
af kravene i artikel 12-13 og artikel 15-17;

(v) specifikke foranstaltninger vedrørende 
fremme af anvendelsen af energi fra 
biomasse:
- generelle foranstaltninger, herunder 
skatte-, finans-, rets- og andre 
politikforanstaltninger, der fremmer 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder
- specifikke foranstaltninger til ny 
mobilisering af biomasse under 
hensyntagen til følgende principper:
• Den krævede mængde biomasse med 
henblik på at opfylde målene.

• Biomassens type og oprindelse skal 
defineres.

• Biomassens 
tilgængelighed/potentiale/import og mål 
skal passe sammen.

• Der skal defineres mål med henblik på 
at øge biomassens tilgængelighed, idet der 
tages højde for andre brugere af biomasse 
(landbrugs- og skovbaserede sektorer).
(f) Vurderinger:
(i) det samlede forventede bidrag fra hver 
enkelt energiteknologi med henblik på at 
opfylde de bindende mål for 2020 og de 
bindende midlertidige mål for andelen af 
energi fra vedvarende energikilder inden 
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for elektricitet, opvarmning og afkøling 
og transport
(ii) bruttoenergiforbruget og det endelige 
energiforbrug for 2020 i henhold til et 
"status quo-scenarie" og et 
"effektivitetsscenarie"
(iii) en strategisk miljøvurdering i 
henhold til SEA-direktivet, 2001/42/EF, 
som indarbejder de miljømæssige fordele 
ved anvendelsen af energi fra vedvarende 
kilder samt virkningerne deraf.

Or. en

Begrundelse

De fleste af EU's bestræbelser inden for vedvarende energi leveres gennem bedre nationale 
rammer for investeringer inden for vedvarende energi.  Kommissionen skal derfor senest den 
31. marts 2010 stille et harmoniseret format for handlingsplaner for vedvarende energi til 
rådighed for medlemsstaterne for at fremme fremlæggelsen af de nationale handlingsplaner 
og den efterfølgende analyse deraf.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne anmelder deres 
handlingsplaner for vedvarende energi til 
Kommissionen senest den 31. marts 2010.

Or. en

Begrundelse

For at skelne handlingsplaner, der specifikt omhandler vedvarende energi, fra 
handlingsplaner for andre energier, kaldes førstnævnte: handlingsplaner for vedvarende 
energi som allerede aftalt af Europa-Parlamentet i henhold til initiativbetænkningen af Britta 
Thomsen, MEP, om køreplanene for vedvarende energi i Europa (Europa-Parlamentets 
beslutning P6-TA(2007)0406 af 25. september 2007).
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. En medlemsstat, hvor andelen af energi 
fra vedvarende energikilder er faldet under 
de obligatoriske midlertidige mål i del B i 
bilag 1 i den umiddelbart foregående 
toårsperiode, forelægger en ny 
handlingsplan for vedvarende energi for 
Kommissionen senest den 31. marts det 
følgende år med angivelse af passende 
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energi fra vedvarende energikilder i 
fremtiden svarer til eller overstiger det 
vejledende forløb i del B i bilag I.

foranstaltninger til at sikre, at andelen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
fremtiden svarer til eller overstiger målene 
i del B i bilag I med mindst den 
procentdel, som medlemsstaten ligger 
under det midlertidige mål. Den er 
ligeledes underlagt mekanismen for 
direkte bod i henhold til artikel 6a.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der ikke opfylder kriterierne 
for miljømæssig bæredygtighed i artikel 
15, tages ikke i betragtning.

Biomasse til energi, der ikke opfylder 
kriterierne for miljømæssig og social 
bæredygtighed i artikel 15, tages ikke i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighedskriterier bør gælde for alle anvendelsesområder for energi fra biomasse.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan ansøge 
Kommissionen om, at der, for så vidt 

udgår
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angår stk. 1, tages hensyn til opførelse af 
anlæg for vedvarende energi med lange 
opførelsesfrister på deres territorium, når 
følgende betingelser er opfyldt:
(a) Opførelsen af anlægget for vedvarende 
energi skal være påbegyndt senest i 2016.
(b) Anlægget for vedvarende energi skal 
have en produktionskapacitet svarende til 
eller over 5 000 MW.
(c) Det må ikke være muligt at sætte 
anlægget i drift i perioden frem til 2020.
(d) Anlægget skal kunne være 
operationelt senest i 2022.
Kommissionen træffer beslutning om, 
hvilke tilpasninger der skal foretages af 
medlemsstatens andel af energi fra 
vedvarende energikilder i 2020 under 
hensyntagen til opførelsesarbejdets 
fremskriden, omfanget af den finansielle 
støtte der gives til anlægget, og den 
mængde vedvarende energi, der skal 
produceres af anlægget i et 
gennemsnitsår, når det står færdigt.
I overensstemmelse med den procedure, 
der henvises til i artikel 21, stk. 2, vil 
Kommissionen udarbejde regler for 
gennemførelsen af denne bestemmelse 
senest den 31. december 2012.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør arbejde intensivt på at nå deres 2020-mål. Medlemsstaterne kan bruge 
justeringer af målene på baggrund af meget lange leveringstider for projekter og force 
majeure til enten at udvande målet, udskyde eller undgå opnåelse af målene. Det bør derfor 
udgå. 27 medlemsstater har gennem deres stats- og regeringschefer lovet at nå et obligatorisk 
mål for 2020. Det er ikke et mål for 2022 eller 2024. Medlemsstaterne bør indfri deres løfte.



PE405.949v01-00 28/90 PR\722155DA.doc

DA

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Domstolen har gentagne gange anerkendt princippet om force majeure som en del af 
fællesskabsretten og har anvendt det i forskellige sammenhænge uden behov for, at 
fællesskabsretten henviser dertil.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

På samme måde som vandkraft kan vindressourcer udvise betydelige variationer i visse år. 
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For ikke at skævvride de toårige obligatoriske og midlertidige minimumsmål bør 
vindresultaterne "normaliseres" for at gøre EU's midlertidige minimumsmål 
sammenlignelige.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Varmepumper, som anvender varme fra den omgivende luft, er energieffektive instrumenter, 
som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets eksisterende direktiv 2006/32/EF af 5. 
april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Varmeenergi fremstillet ved hjælp af 
opvarmnings- eller afkølingssystemer, der 
anvender geotermisk energi fra jord eller 
vand, tages kun i betragtning med henblik 
på stk. 1, litra b) med den del, der 
overstiger den primære energitilførsel fra 
ikkevedvarende energi, som er nødvendig 
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henblik på stk. 1, litra b), hvis disse 
varmepumpers energieffektivitet opfylder 
de mindstekrav til miljømærkning, der er 
fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 
1980/2000, navnlig den 
mindsteeffektfaktor, der er fastlagt i 
beslutning 2007/742/EF og revideret i 
overensstemmelse med denne beslutning.

for at køre systemerne.

Or. en

Begrundelse

Varmepumper, som anvender varme fra den omgivende luft, er energieffektive instrumenter, 
som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets eksisterende direktiv 2006/32/EF af 5. 
april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Varmepumper, som anvender varme fra den omgivende luft, er energieffektive instrumenter, 
som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets eksisterende direktiv 2006/32/EF af 5. 
april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra c), tages der ikke hensyn til andre 
olieprodukter end benzin og diesel.

Or. en

Begrundelse

Brændstoffer fra biomasse til luft- og havtransport er ikke omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse drøftes i Rådets arbejdsgruppe om energi og er en forbedring af 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) tredjelandet har vedtaget bindende 
mål for 2020 og bindende midlertidige 
mål for udvidelsen af energi fra 
vedvarende energikilder med et 
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ambitionsniveau svarende til målene i 
bilag I, del A og del B;

Or. en

Begrundelse

Udvikling af vedvarende energier er afgørende for energisikkerheden i de berørte lande og i 
EU. Den potentielle import af vedvarende energi fra disse lande til EU giver kun mening, hvis 
de genererede vedvarende energier er supplerende.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) tredjelandet overholdt kravene i bilag 
I, del A og del B i den eventuelt 
umiddelbart foregående 
overensstemmelsesperiode;

Or. en

Begrundelse

Udvikling af vedvarende energier er afgørende for energisikkerheden i de berørte lande og i 
EU. Den potentielle import af vedvarende energi fra disse lande til EU giver kun mening, hvis 
de genererede vedvarende energier er supplerende.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) elektriciteten er forsynet med en 
oprindelsesgaranti og et certifikat for 
overførselsregnskab, der begge udgør en 
del af de systemer, som svarer til de, der er 
fastlagt i dette direktiv.
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Or. en

Begrundelse

Udvikling af vedvarende energier er afgørende for energisikkerheden i de berørte lande og i 
EU. Den potentielle import af vedvarende energi fra disse lande til EU giver kun mening, hvis 
de genererede vedvarende energier er supplerende og følger tilsvarende regler.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) arten af enhver støtteordning, der 
anvendes til produktion af den 
pågældende energienhed, og

Or. en
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Begrundelse

For at undgå medregning to gange og øge gennemsigtigheden er det nødvendigt, at det i hver 
enkelt oprindelsesgaranti også specificeres, hvilken type støtteordning den specifikke VEK-E-
produktionsenhed evt. har benyttet.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) hvorvidt det pågældende anlæg til 
vedvarende energi har ført til yderligere 
produktion af vedvarende energi i 
overensstemmelse med artikel 11a, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprindelsesgarantier skal også 
specificere, om der er udstedt 
overførselsopgørelsescertifikater for den 
pågældende energienhed.

Or. en

Begrundelse

Eftersom oprindelsesgarantier og overførselsopgørelsescertifikater har to forskellige 
funktioner, skal det stå klart, når begge elektroniske dokumenter er udstedt for samme MWh 
vedvarende energi.
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Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke, 
hvis en oprindelsesgaranti er blevet 
udstedt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv 2004/8/EF, hvad angår 
vedvarende energi produceret i et 
kraftvarmeanlæg, udstedes nogen 
yderligere oprindelsesgaranti i henhold til 
denne artikel. Dette gælder også, hvis der 
er udstedt et andet bevis, som kan 
anvendes med henblik på 
elektricitetsoplysningsforpligtelsen i 
direktiv 2003/54/EF.

Or. en

Begrundelse

For at undgå dobbeltmedregning må der kun udstedes en oprindelsesgaranti for andelen af 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne kan begrænse 
eksport af oprindelsesgarantier, hvis den 
pågældende energienhed er blevet støttet 
af en national støtteordning.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energi, der støttes af en hvilken som helst støtteordning, bør ikke sælges som 
billig grøn energi til andre lande.
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Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Oprindelsesgarantier medfører ikke i 
sig selv en ret til at benytte nationale 
støtteordninger.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Overførselsopgørelsescertifikater for 
elektricitet, opvarmning og nedkøling 

produceret fra vedvarende energikilder
1. De medlemsstater, der frivilligt 
beslutter at anvende 
fleksibilitetsordningen i artikel 9, stk. 1b, 
litra a), etablerer et system, som sikrer, at 
der udstedes et 
overførselsopgørelsescertifikat på 
anmodning af en producent af vedvarende 
energi. Medlemsstater, der frivilligt går 
ind på at anvende 
målopgørelsescertifikater til opgørelse af 
fælles projekter i henhold til muligheden i 
artikel 9, stk. 1b, litra c), etablerer et 
system, som sikrer, at der udstedes et 
overførselsopgørelsescertifikat for de 
pågældende fælles projekter om 
vedvarende energi.
Et overførselsopgørelsescertifikat skal 
være af standardstørrelsen 1 MWh. Der 
udstedes ikke mere end et 
overførselsopgørelsescertifikat for hver 
MWh produceret energi.



PR\722155DA.doc 37/90 PE405.949v01-00

DA

2. Overførselsopgørelsescertifikater 
udstedes, overføres og annulleres 
elektronisk. De skal være nøjagtige, 
pålidelige og sikret mod svindel.
Overførselsopgørelsescertifikater skal som 
mindstekrav specificere:
(a) den energikilde, fra hvilken energien 
er produceret, og begyndelses- og 
afslutningsdatoer for produktionen
(b) om overførselsopgørelsescertifikatet 
vedrører:
 (i) elektricitet eller
 (ii) opvarmning og/eller nedkøling
(c) navn, beliggenhed, type og kapacitet 
for det anlæg, hvor energien er 
produceret, og datoen for, hvornår 
anlægget blev operationelt
(d) udstedelsesdato og -land og et entydigt 
identifikationsnummer for hvert 
overførselsopgørelsescertifikat
(e) hvilken eventuel investeringsstøtte 
(beløb, type) der er givet til anlægget
(f) arten af enhver støtteordning, der 
anvendes til produktion af den 
pågældende energienhed.
Overførselsopgørelsescertifikater skal 
også specificere, om der er udstedt 
oprindelsesgarantier for den pågældende 
energienhed.
3. De medlemsstater, der henvises til i 
artikel 9, stk. 1b, litra a), anerkender 
overførselsopgørelsescertifikater udstedt 
af andre medlemsstater, der henvises til i 
artikel 9, stk. 1b, litra a), i 
overensstemmelse med dette direktiv. De 
medlemsstater, der henvises til i artikel 9, 
stk. 1b, litra c), anerkender 
overførselsopgørelsescertifikaterne for de 
pågældende fælles projekter. Hvis en 
medlemsstat, der henvises til i dette 
stykke, afviser at anerkende et 
overførselsopgørelsescertifikat, skal dette 
ske efter objektive, gennemsigtige og 
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ikkediskriminerende kriterier.
Hvis en medlemsstat som omhandlet i 
dette stykke nægter at anerkende et 
overførselsopgørelsescertifikat, kan 
Kommissionen udstede en beslutning, der 
pålægger den pågældende medlemsstat at 
anerkende det.
Medlemsstater, der ikke benytter 
muligheden nævnt i artikel 9, stk. 1b, litra 
a), er imidlertid ikke forpligtede til at 
anerkende målopgørelsescertifikater 
udstedt af andre medlemsstater.
4. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
overførselsopgørelsescertifikater, der skal 
udstedes for vedvarende energi fremstillet 
i et givet kalenderår, udstedes senest tre 
måneder efter årets udgang.
5. Overførselsopgørelsescertifikater 
medfører ikke i sig selv en ret til at benytte 
nationale støtteordninger.

Or. en

Begrundelse

Overførselsopgørelsescertifikater for elektricitet, opvarmning og nedkøling produceret fra 
vedvarende energikilder er en frivillig ordning, som visse medlemsstater kan indføre for at 
organisere deres fleksibilitet med andre medlemsstater.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier

Kompetente organer og registre for 
oprindelsesgarantier og 

overførselsopgørelsescertifikater

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier

(a) oprette og opretholde et nationalt 
register for oprindelsesgarantier og, hvis de 
støtter sig til de fleksible instrumenter jf. 
artikel 9, stk. 1b, litra a) eller c), 
overførselsopgørelsescertifikater

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udstede oprindelsesgarantier (b) udstede oprindelsesgarantier og, hvis de 
støtter sig til de fleksible instrumenter jf. 
artikel 9, stk. 1b, litra a) eller c), 
overførselsopgørelsescertifikater

Or. en

Begrundelse

Et enkelt kompetent organ bør have ansvaret for oprindelsesgarantier og, hvis en medlemsstat 
frivilligt vælger det, for overførsel af opgørelsescertifikater.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier

(c) registrere enhver overførsel af 
oprindelsesgarantier og, hvis de støtter sig 
til de fleksible instrumenter jf. artikel 9, 
stk. 1b, litra a) eller c), 
overførselsopgørelsescertifikater

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) annullere oprindelsesgarantier (d) annullere oprindelsesgarantier og, hvis 
de støtter sig til de fleksible instrumenter 
jf. artikel 9, stk. 1b, litra a) eller c), 
overførselsopgørelsescertifikater

Or. en

Begrundelse

Et enkelt kompetent organ bør have ansvaret for oprindelsesgarantier og, hvis en medlemsstat 
frivilligt vælger det, for overførsel af opgørelsescertifikater.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) offentliggøre en årlig rapport om 
antallet af udstedte oprindelsesgarantier og, 
hvis de støtter sig til de fleksible 
instrumenter jf. artikel 9, stk. 1b, litra a) 
eller c), overførselsopgørelsescertifikater, 
der overføres til eller fra de andre 
kompetente organer og annulleres.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Et enkelt kompetent organ bør have ansvaret for oprindelsesgarantier og, hvis en medlemsstat 
frivilligt vælger det, for overførsel af opgørelsescertifikater.
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Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det nationale kompetente organ er det 
eneste kompetente organ for 
oprindelsesgarantier og for 
overførselsopgørelsescertifikater, hvis en 
medlemsstat frivilligt vælger det, og for 
alle anlæg, der anvender vedvarende 
energikilder i den pågældende 
medlemsstat. Det kompetente organ har 
ikke ansvar for at udstede 
oprindelsesgarantier og 
overførselsopgørelsescertifikater for 
anlæg, der anvender vedvarende 
energikilder i andre medlemsstater. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
kompetenceområdet for de kompetente 
myndigheder, der er oprettet i andre 
medlemsstater i henhold til dette direktiv, 
ikke overskrides.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 

udgår
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på mindst 5 MWt modtager støtte i form af 
afregningstariffer, præmieudbetalinger, 
afgiftsnedsættelser eller betalinger som 
følge af udbud, i hvilket tilfælde garantien 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
etableret støtteordningen,

Or. en

Begrundelse

Som defineret er en oprindelsesgaranti et elektronisk dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er produceret ved hjælp af vedvarende energi, med 
henblik på elektricitetsoplysningsforpligtelsen. Ændringsforslaget præciserer dette.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Som defineret er en oprindelsesgaranti et elektronisk dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er produceret ved hjælp af vedvarende energi, med 
henblik på elektricitetsoplysningsforpligtelsen. Ændringsforslaget præciserer dette.
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Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) en energileverandør eller 
energiforbruger vælger at benytte 
oprindelsesgarantien til at bevise mængden 
af vedvarende energi i sit energimix, 
navnlig for at overholde 
elektricitetsoplysningsforpligtelsen i 
[direktiv 2003/54/EF]; i dette tilfælde 
forelægges oprindelsesgarantien for det 
kompetente organ, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor den energi, der 
beskrives i det pågældende energimix, 
forbruges.

Or. en

Begrundelse

Som defineret er en oprindelsesgaranti et elektronisk dokument, der har den funktion, at det 
beviser, at en given mængde energi er produceret ved hjælp af vedvarende energi, med 
henblik på elektricitetsoplysningsforpligtelsen. Ændringsforslaget præciserer dette.

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan forlange, at den 
pågældende energileverandør eller 
energiforbruger forelægger et 
overførselsopgørelsescertifikat til 
annullering sammen med hver enkelt 
oprindelsesgaranti, hvis det fremgår af 
oprindelsesgarantien, at der er udstedt et 
målopgørelsescertifikat for den 
pågældende energienhed.

Or. en
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Begrundelse

Det er fornuftigt at tillade, at medlemsstater, der importerer elektricitet fra vedvarende 
energikilder, forlanger, at denne import bidrager til det nationale mål.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Det kompetente organ annullerer 
oprindelsesgarantier forelagt i henhold til 
stk. 1 umiddelbart efter deres 
forelæggelse.

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

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantier skal annulleres, så snart de er forelagt for den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når et kompetent organ annullerer en 
oprindelsesgaranti, skal en tilsvarende 
energimængde fra vedvarende 
energikilder med henblik på sikring af 
overholdelsen af kravene i dette direktiv 
vedrørende elektricitetsoplysning og 
opvarmning og nedkøling fjernes fra 
registret. Denne annullering forhindrer, 
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at oplyst elektricitet og opvarmning og 
nedkøling fra vedvarende energikilder 
medregnes to gange.

Or. en

Begrundelse

Oprindelsesgarantier skal annulleres, så snart de er forelagt for den kompetente myndighed, 
for at forhindre, at oplysningscertifikater medregnes to gange.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Forelæggelse af 
overførselsopgørelsescertifikater til 

annullering
1. Medlemsstater, der vælger at benytte de 
fleksibilitetsordninger, der nævnes i 
artikel 9, stk. 1b, litra a) eller c), 
forlanger, så længe de støtter sig til disse 
ordninger, at der forelægges et 
overførselsopgørelsescertifikat til 
annullering for et kompetent organ, der er 
udpeget i henhold til artikel 7, svarende til 
den pågældende energienhed, hvis:
(a) produktionen af en elektricitetsenhed 
fra vedvarende energikilder eller 
produktionen af en opvarmnings- eller 
nedkølingsenhed fra vedvarende 
energikilder på et anlæg med en kapacitet 
på mindst 5 MWt modtager støtte i form 
af afregningstariffer, 
præmieudbetalinger, afgiftsnedsættelser 
eller betalinger som følge af udbud, i 
hvilket tilfælde 
overførselsopgørelsescertifikatet 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der har 
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etableret støtteordningen,
(b) der tages hensyn til en 
elektricitetsenhed, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, eller en 
opvarmnings- eller nedkølingsenhed, der 
er fremstillet fra vedvarende energikilder 
på et anlæg med en kapacitet på mindst 5 
MWt, med henblik på at vurdere en 
juridisk enheds overholdelse af en VE-
pligt, i hvilket tilfælde 
overførselsopgørelsescertifikatet 
forelægges for det kompetente organ, der 
er udpeget af den medlemsstat, der 
indførte pligten.
2. Med henblik på stk. 1 kan 
medlemsstaterne forlange, at 
overførselsopgørelsescertifikatet 
forelægges for det kompetente organ 
sammen med en oprindelsesgaranti, der 
er udstedt for den pågældende 
energienhed.
3. Hvis en operatør har forelagt et eller 
flere overførselsopgørelsescertifikater for 
det kompetente organ i overensstemmelse 
med stk. 1, litra a) eller b), skal 
vedkommende:
(a) anmode om 
overførselsopgørelsescertifikater i 
overensstemmelse med artikel 6a, stk. 1, 
for al fremtidig produktion af energi fra 
vedvarende energikilder fra samme 
anlæg,
(b) forelægge disse 
overførselsopgørelsescertifikater til 
annullering for samme kompetente organ.
4. Medlemsstaterne giver også operatører 
mulighed for at forelægge 
overførselsopgørelsescertifikater for et 
kompetent organ til annullering på 
frivillig basis, f.eks. for at sikre 
additionalitet af et grønt energiprodukt, 
der tilbydes til forbrugerne.
5. Det kompetente organ annullerer 
overførselsopgørelsescertifikater forelagt i 
henhold til stk. 1, stk. 3, og artikel 8, stk. 
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1a, umiddelbart efter deres forelæggelse.
6. Overførselsopgørelsescertifikater 
forelægges ikke for et kompetent organ til 
annullering mere end 1 år efter 
udstedelsesdatoen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overførsel af oprindelsesgarantier Nationale støtteordninger og 
fleksibilitetsinstrumenter

Or. en

Begrundelse

Den ændrede artikel omhandler nationale støtteordninger og fleksibilitetsinstrumenter, som 
medlemsstaterne kan benytte.

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, hvis andel af energi fra 
vedvarende energikilder svarede til eller 
oversteg den, der fremgår af det 
vejledende forløb i del B i bilag I i den 
umiddelbart foregående toårsperiode, kan 
anmode de kompetente organer, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 7, 

1. Nationale støtteordninger til fremme af 
vedvarende energi er det vigtigste 
reguleringsmiddel til at nå målene i 
artikel 3. Medlemsstaterne kan frit vælge 
forskellige støtteordninger for energi fra 
vedvarende energikilder.



PR\722155DA.doc 49/90 PE405.949v01-00

DA

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

1a. Så længe der ikke er nogen 
støtteordning for hele EU og for at 
garantere, at nationale støtteordninger 
kan forfølge målene med dette direktiv 
effektivt, må det være op til 
medlemsstaterne at beslutte, om og i 
hvilket omfang de giver energi fra 
vedvarende energikilder, der produceres i 
andre medlemsstater, ret til at drage 
fordel af deres nationale støtteordning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ud over de nationale støtteordninger 
og med henblik på at lette fleksibiliteten, 
når de nationale mål i henhold til artikel 
3 skal nås, kan medlemsstaterne på 
frivillig basis samarbejde på grundlag af 
en eller flere af følgende muligheder:
(a) Medlemsstaterne kan beslutte at 
udstede overførselsopgørelsescertifikater i 
overensstemmelse med artikel 6a, stk. 1, 
så de kan overføres mellem personer. 
Sådanne overførsler kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
overførselsopgørelsescertifikatet vedrører, 
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eller kan være adskilt fra en sådan 
overførsel. Overførsler af 
overførselsopgørelsescertifikater mellem 
personer i forskellige medlemsstater er 
kun mulige, forudsat at:
- den medlemsstat, der har udstedt 
overførselsopgørelsescertifikatet, har 
overopfyldt sine bindende midlertidige 
minimumsmål som fastlagt i del B i bilag 
I i den toårsperiode, der går umiddelbart 
forud for den periode, hvor overførslen er 
gyldig
- de er udstedt for energi, der er 
produceret fra vedvarende energikilder på 
anlæg, der er blevet operationelle efter 
datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.
(b) To eller flere medlemsstater kan aftale 
statistisk at overføre energi fra 
vedvarende energikilder indbyrdes med 
henblik på at medregne den i deres 
nationale mål. Den mængde, som en 
medlemsstat kan overføre til andre 
medlemsstater med denne mulighed, er 
begrænset til den samlede mængde energi 
fra vedvarende energikilder, der har nydt 
godt af en støtteordning forvaltet af den 
pågældende medlemsstat. En medlemsstat 
kan kun overføre energi fra vedvarende 
energikilder statistisk til en anden 
medlemsstat, hvis dens andel af energi fra 
vedvarende energikilder oversteg de 
bindende midlertidige minimumsmål som 
fastlagt i del B i bilag I i den toårsperiode, 
der går umiddelbart forud for den 
periode, hvor overførslen er gyldig. Disse 
overførsler bliver først gyldige, når alle 
medlemsstater, der er involverede i 
overførslen, har meddelt overførslen til 
Kommissionen.
(c) Medlemsstaterne kan indgå aftaler om 
fælles projekter, hvor en eller flere 
medlemsstater (investorlande) støtter et 
projekt om vedvarende energi i en anden 
medlemsstat (værtsland). I dette tilfælde 
kan værtslandet og investorlandet 
statistisk overføre energi fra vedvarende 
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energikilder indbyrdes, eller værtslandet 
udsteder overførselsopgørelsescertifikater 
for den energi, der er produceret i det 
pågældende projekt om vedvarende 
energi, og overfører disse certifikater til 
investorlandene. En medlemsstat kan kun
blive værtsland for fælles projekter i 
henhold til denne mulighed (c), hvis dens 
energi fra vedvarende energikilder i den 
toårsperiode, der går umiddelbart forud 
for den periode, hvor det fælles projekt 
bliver aftalt, udgjorde en andel, som 
oversteg det vejledende forløb, der er 
fastlagt i del B i bilag I, med mindst den 
mængde energi fra vedvarende 
energikilder, der skal produceres i det 
pågældende fælles projekt.
(d) To eller flere medlemsstater kan aftale 
fælles overholdelse af det mål, der er 
fastsat i artikel 3, stk. 3, f.eks. ved at 
etablere fælles grænseoverskridende 
ordninger eller ved at åbne deres 
støtteordninger for energi fra andre 
medlemsstater.
Hvis to eller flere medlemsstater på 
frivillig basis beslutter at forfølge målene 
i artikel 3, stk. 1 og 2, i fællesskab, bliver 
det samlede mål og de bindende 
midlertidige mål beregnet fælles for 
gruppen af involverede medlemsstater 
som et gennemsnit af deres individuelle 
midlertidige og samlede minimumsmål i 
henhold til del A og del B i bilag I, som 
afvejes med det forventede endelige 
energiforbrug i hver af de medlemsstater, 
der er involverede i årene frem til 2020.

Or. en

Begrundelse

De største bestræbelser på at nå det samlede mål må hidrøre fra nationale foranstaltninger. 
Derfor er det afgørende, at regeringerne kan udforme støtteordninger, som er bedst muligt 
tilpasset til de nationale forhold. Overførsel mellem personer, statistisk overførsel, fælles 
projekter eller fælles grænseoverskridende ordninger kan anvendes som fleksible 
instrumenter af medlemsstater, der frivilligt beslutter at nå deres respektive mål i fællesskab.
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Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstater, der anvender 
mulighed (a) eller (d) i stk. 1b, kan som 
undtagelse fra artikel 8a, stk. 3, beslutte at 
tillade operatører at forelægge 
overførselsopgørelsescertifikater til 
annullering for forskellige kompetente 
organer i medlemsstater, der anvender de 
samme fleksibilitetsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at skabe sammenhæng mellem artikel 9 og artikel 8a.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan indføre en ordning 
for forhåndsgodkendelse af overførsel af 
overførselsopgørelsescertifikater til eller 
fra personer i andre medlemsstater, hvis 
overførslen i mangel af en sådan ordning 
vil kunne svække deres evne til at skabe en 
sikker og afbalanceret energiforsyning,
underminere resultaterne af de miljømål, 
der ligger til grund for deres støtteordning, 
eller svække deres evne til at overholde 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 og 2.

Or. en
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Begrundelse

Da nationale foranstaltninger og nationale støtteordninger er afgørende for at nå det samlede 
mål, skal disses funktion sikres.

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Da nationale foranstaltninger og nationale støtteordninger er afgørende for at nå det samlede 
mål, skal disses funktion sikres.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.
En sådan overførsel kan ledsage 
overførslen af den energi, som 
oprindelsesgarantien vedrører, eller kan 
være adskilt fra en sådan overførsel.

Or. en

Begrundelse

Disse dele af Kommissionens forslag er ikke længere relevante.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De fleksibilitetsinstrumenter, der er indført med dette direktiv, skal evalueres.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 10 

Kommissionens forslag

Artikel 10

Ændringsforslag

Artikel 10

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

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

I denne artikel forklares det, hvordan fleksibilitetsinstrumenterne opgøres.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Overførselsopgørelsescertifikater, som 
er forelagt for kompetente organer på 
frivillig basis i overensstemmelse med 
artikel 8a, stk. 4, bidrager ikke til 
målingen af en medlemsstats overholdelse 
af kravene i dette direktiv vedrørende 
nationale mål. Derfor skal en tilsvarende 
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energimængde fra vedvarende 
energikilder trækkes fra i henhold til 
denne artikels stk. 1, litra a), men ikke 
lægges til nogen medlemsstat i henhold til 
stk. 1, litra b).

Or. en

Begrundelse

I denne artikel forklares det, hvordan fleksibilitetsinstrumenterne opgøres.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Såfremt der er indgået en aftale 
mellem to eller flere medlemsstater om 
statistisk at overføre energi fra 
vedvarende energikilder indbyrdes i 
henhold til den mulighed, der nævnes i 
artikel 9, stk. 1b, litra b), har disse 
overførsler samme virkning for måling af 
overholdelse af kravene i dette direktiv 
vedrørende nationale mål i henhold til 
denne artikels stk. 1 som en overførsel af 
et tilsvarende antal 
overførselsopgørelsescertifikater for de 
pågældende energiproduktionsår.

Or. en

Begrundelse

I denne artikel forklares det, hvordan fleksibilitetsinstrumenterne opgøres.
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Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Direkte bødemekanisme

1. For at sikre medlemsstaternes klare og 
solide overholdelse af dette direktivs mål, 
etablerer Kommissionen en direkte 
bødemekanisme mod dem.
2. Kommissionen udsteder direkte bøder 
til medlemsstater, som ikke overholder 
målene i direktivet ved ikke at nå de 
bindende midlertidige mål, der er fastlagt 
i del B i bilag I, i den umiddelbart 
foregående toårsperiode, og som ikke kan 
bevise, at de har modtaget 
overførselsopgørelsescertifikater fra en 
tredje medlemsstat (som har overopfyldt 
sine mål) i overensstemmelse med artikel 
3 og 9. Hvis to eller flere medlemsstater 
har fælles projekter eller fælles nationale 
planer, udsteder Kommissionen fælles 
bøder til de medlemsstater, der deltager i 
henholdsvis en fælles gennemførelse eller 
en fælles plan, og som ikke har nået de 
fælles bindende forløbsmål.
3. Kommissionen træffer de fornødne 
foranstaltninger til at gennemføre stk. 1 
og navnlig til inden udgangen af 2010 at 
udarbejde de nødvendige retningslinjer og 
metoder til beregning og opkrævning af 
bøder for manglende overholdelse og til at 
vedtage nærmere bestemmelser for den 
administrative forvaltning og oprettelsen 
af en specifik fond, hvor disse indtægter 
bør hensættes, i henhold til artikel 18, stk. 
2, i Rådets forordning (EF, Euratom) Nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (formålsbestemte indtægter). Disse 
gennemførelsesforanstaltninger bør også 
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indeholde bestemmelser om forvaltning 
og anvendelse af fonden til støtte for 
projekter om vedvarende energi i 
medlemsstater, der har overopfyldt deres 
mål, og generelt til forbedring og styrkelse 
af forskning, produktion og anvendelse af 
vedvarende energi og øget 
energieffektivitet i EU.
4. Kommissionen indleder en direkte 
bødeprocedure umiddelbart efter, at 
evalueringen af en medlemsstats rapport 
har påvist, at den pågældende 
medlemsstat ikke har overholdt 
forpligtelserne, eller efter, at der på et 
hvilket som helst tidspunkt er fundet bevis 
for, at en medlemsstat ikke overholder 
sine forpligtelser.
5. Bøden beregnes på grundlag af 
medlemsstatens underskud af MWh af 
vedvarende energi i forhold til dens 
bindende mål og bør fastsættes på et 
niveau, der er hensigtsmæssigt for at give 
medlemsstaterne et stærkt incitament til at 
investere i vedvarende energi med henblik 
på at overholde eller endog overopfylde de 
nationale mål.
6. De foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, bl.a. ved at supplere det, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.
7. Betaling af bøden fritager ikke 
medlemsstaten fra forpligtelsen til at nå 
de bindende midlertidige mål, der er 
fastlagt i del B i bilag I, og det samlede 
mål, der er fastlagt i tredje kolonne i 
tabellen i bilag I. Artikel 4, stk. 3, finder 
også anvendelse i dette tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Kvoter og afgifter har længe været brugt som reguleringsmidler i EU-retten. Nu bør der som 
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led i miljøpolitikken indføres en bøde, der giver medlemsstaterne incitament til at overholde 
deres forpligtelser. Denne bør beregnes for at sikre, at medlemsstaterne har et stærkt 
incitament til at investere i vedvarende energi med henblik på at opfylde eller endog 
overopfylde deres mål. I henhold til de aktuelle økonomiske hensyn ville 90 euro pr. 
manglende MWh vedvarende energi være et passende bødegrundlag.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Forbrugerbeskyttelse

1. Medlemsstater, der forvalter 
støtteordninger for energi fra vedvarende 
energikilder, kræver, at der udstedes 
oprindelsesgarantier for den støttede 
energiproduktion. Medlemsstaterne 
præciserer også, hvordan disse 
oprindelsesgarantier tildeles til 
slutforbrugerne af energi eller deres 
leverandører.
2. Medlemsstaterne kræver, at 
leverandører, der sælger energi fra 
vedvarende energikilder til slutforbrugere, 
hvert år forelægger et antal 
overførselsopgørelsescertifikater for den 
pågældende medlemsstats kompetente 
organ på frivillig basis i overensstemmelse 
med artikel 8a, stk. 4, som mindst svarer 
til en tredjedel af den andel af energi fra 
vedvarende energikilder, der er solgt til 
slutforbrugerne.
Medlemsstaterne træffer alle de fornødne 
foranstaltninger til at sikre overholdelsen 
af disse krav.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12
Administrative procedurer, forskrifter og

kodekser
Administrative procedurer, forskrifter,

kodekser og finanser

Or. en

Begrundelse

Adgang til finansiering er afgørende for den krævede udvikling af vedvarende energikilder i 
Europa.

Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer sig især, at: Medlemsstaterne sikrer sig især inden den 
31. december 2010, at:

Or. en

Begrundelse

Der skal fastsættes en klar tidsfrist for, hvornår medlemsstaterne forelægger konkrete 
foranstaltninger om administrative procedurer, forskrifter og regler for fremme af 
vedvarende energi.
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Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (aa) der oprettes et enkelt administrativt 
organ, der er ansvarligt for at behandle 
godkendelses-, certificerings- og 
licensansøgninger om anlæg til 
vedvarende energi og kan tilbyde 
ansøgerne bistand,

Or. en

Begrundelse

En one-stop-shop, der koordinerer alle nødvendige godkendelser på de forskellige 
forvaltningsniveauer, vil give mulighed for bedre strømlining af investeringer i vedvarende 
energi. Hver medlemsstat bør oprette et enkelt administrativt organ senest den 31. december 
2010.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(f) der opstilles mindre byrdefulde 
procedurer for mindre projekter, og for 
decentrale anlæg til vedvarende energi 
som solcellesystemer solvarmesystemer, 
små biomasseovne og små biogasanlæg 
erstattes godkendelser med en simpel 
meddelelse til det kompetente organ, og

Or. en

Begrundelse

Simpel meddelelse i stedet for byrdefulde godkendelser vil fremme udbredelsen af små og 
decentrale anlæg til vedvarende energi.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Nationale tekniske specifikationer bør ikke anvendes til beskyttelse af nationale markeder.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Lokale og regionale forvaltninger skal gennemføre europæiske og nationale beslutninger om 
udvikling af vedvarende energi - og spiller en vigtig rolle for, at der gennem fastsættelse af 
klare regler skabes investeringssikkerhed.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne kræver i deres 
byggeregulativer og -kodekser, at der 
anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger.
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gennemsigtige og baseret på kriterier med 
relation til:
(a) anvendelse af passiv-, lavenergi- eller 
nulenergibygninger, eller
(b) lokale begrænsninger i de disponible 
vedvarende energiressourcer.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk installation af vedvarende energikilder i alle nye bygninger og større 
moderniseringer er afgørende for en hurtigere udbredelse af vedvarende energi.

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne vil proaktivt fremme 
lavenergiboligkoncepter for 
kontorbygninger og private boliger fra 
2010 og fremefter og gøre 
lavenergibygninger til et krav senest i 
2015.
Medlemsstaterne kræver, at deres egne 
bygninger og bygninger tilhørende 
offentlige og halvoffentlige myndigheder 
på nationalt, regionalt og lokalt plan 
gøres til pilotprojekter for anvendelse af 
vedvarende energi, og anvender 
lavenergistandarderne fra 2012 og 
fremefter.
Tage på alle offentlige og halvoffentlige 
bygninger stilles til rådighed for 
tredjemænd til investeringer i anlæg til 
produktion af vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Sammen med de lokale og regionale myndigheder samordner medlemsstaterne koncepter for 
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renovering af eksisterende bygningsmasse, modernisering af eksisterende eller bygning af nye 
fjernvarme- eller fjernkølingsværker og indfasning af vedvarende energi.

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Når medlemsstaterne udformer nationale støtteordninger, bør de være særligt opmærksomme 
på teknologier, der giver størst mulig effektivitet ved konvertering af biomasse.

Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Varmepumper til omgivende luft betragtes ikke som vedvarende energikilder. De betragtes 
derimod som energieffektivitetskrav i henhold til direktiv 2006/32/EF (energieffektiviteten i 
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slutanvendelserne og energitjenester).

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det drejer sig om solenergi fremmer 
medlemsstaterne udstyr og systemer, der 
opnår en konverteringseffektivitet på 
mindst 35%.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens idé virker mod hensigten, fordi den ville forskelsbehandle solvandvarmere 
uden glas og større solvarmeanlæg til boliger.

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Let adgang til offentlig og privat 
finansiering og projekter om vedvarende 
energi af europæisk interesse skal 
garanteres.

For at lette finansieringen af opfyldelsen 
af målet på 20 % vil Kommissionen og 
medlemsstaterne senest i 2009 forelægge 
en analyse og en plan, der særligt tager 
sigte på:
- bedre anvendelse af strukturfondene til 
vedvarende energi
- bedre og øget anvendelse af midler fra 
Den Europæiske Investeringsbank og 
andre offentlige finansielle institutioner
- bedre adgang til risikovillig kapital, 
navnlig ved at analysere 
gennemførligheden af en 
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risikodelingsfacilitet for investeringer i 
vedvarende energi i EU svarende til 
VFEEVE-initiativet, som er forbeholdt 
investeringer i vedvarende energi og 
energieffektivitet uden for EU.

Kommissionen vil navnlig analysere, 
hvordan disse ny finansieringsmuligheder 
kan anvendes til fremme af "projekter om 
vedvarende energi af europæisk 
interesse", navnlig gennem
- fremskyndelse af udviklingen af 
samfund og byer, der er 100 % eller 
overvejende baserede på vedvarende 
energi, inden for rammerne af initiativet 
om en "borgmesteraftale"
- fremskyndelse af udviklingen af den 
netinfrastruktur, der kræves for at udvikle 
offshorevind- og havenergipotentialer i 
Nordsøen og Østersøen
- fremskyndelse af udnyttelsen af 
biomassebaserede fjernvarme- og 
fjernkølingsnet i den nordlige og østlige 
del af EU kombineret med et større 
efterisoleringsprogram for den 
eksisterende bygningsmasse
- fremskyndelse af udviklingen af 
samkøringslinjer med middelhavslande 
for fuldt ud at udnytte det enorme 
potentiale for vind- og solvarmeelektricitet 
i det sydlige EU og nabolandene.

Or. en

Begrundelse

Det vil være lettere at nå det samlede mål på 20 %, hvis de finansieringsmuligheder, der står 
til rådighed for EU's institutioner, udnyttes bedre. Disse finansieringsmuligheder bør frem for 
alt bidrage til hurtig udvikling af de fire projekter af europæisk interesse.
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Varmepumper til omgivende luft henhører ikke under direktivet om vedvarende energi. Det 
gør varmepumper til geotermisk energi derimod.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Alle aktører i beslutningsgangen vedrørende bygninger skal inddrages.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 Artikel 14
Adgang til elektricitetsnettet Adgang til og drift af net, rørledninger og 

fjernvarme- og fjernkølingsnet

Or. en

Begrundelse

Adgang til infrastruktur er vigtig for alle former for vedvarende energi, ikke bare for 
elektricitet.

Ændringsforslag 94

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, 
nye lagerfaciliteter og hensigtsmæssige 
informations- og 
kommunikationsredskaber, der er tilpasset 
fortsat udbygning af elfremstilling fra 
vedvarende energikilder, rettidigt og i 
overensstemmelse med de mål, der er 
fastlagt i bilag 1A og 1B, herunder 
samkøringslinjer mellem medlemsstaterne 
og tredjelande. I deres nationale 
handlingsplaner vurderer de, om det er 
nødvendigt at udvide og/eller styrke den 
eksisterende infrastruktur for at lette 
integrationen af de mængder af 
vedvarende energi, der er nødvendige for 
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at nå de nationale mål for 2020.

Or. en

Begrundelse

Yderligere lagerkapacitet og udnyttelse af it-udstyr til forbedring af netstyringssystemer vil 
lette anvendelsen af elproduktionen fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PR\722155DA.doc 71/90 PE405.949v01-00

DA

foranstaltninger via internettet.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  2a. Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder sikrer, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører hvert andet år 
offentliggør en rapport, der indeholder 
oplysninger om den kapacitetsmængde, 
der kan tilsluttes ved hvert knudepunkt, 
både uden og med restriktioner. I 
sidstnævnte tilfælde med oplysninger om 
muligheden og sandsynligheden for 
delvise indskrænkninger.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed, hvad angår et elnets forskellige knudepunkters kapacitet, er afgørende for 
investorerne.

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne pålægger 
transmissions- og 

3. Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder pålægger 
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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.

transmissions- og 
distributionsnetoperatører at udarbejde og 
offentliggøre deres standardregler for, 
hvem der skal bære og dele 
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, 
f.eks. forbedret drift af nettet, der er 
nødvendige for at integrere nye 
producenter, der leverer elektricitet fra 
vedvarende energikilder til 
elforsyningsnettet. Disse regler 
offentliggøres senest den 30. juni 2010.

Or. en

Begrundelse

Daglig netdrift er noget andet end netforstærkninger.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse regler skal være baseret på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvor der især tages hensyn til alle 
omkostninger og fordel forbundet med 
disse producenters tilslutning til nettet og 
til de særlige forhold, der gælder for 
producenter, der befinder i yderregioner og 
i regioner med lav befolkningstæthed. 
Reglerne kan give mulighed for afvigende 
typer tilslutning.

Disse regler skal være baseret på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier, hvor der især tages hensyn til alle 
omkostninger og langsigtede fordele
forbundet med disse producenters 
tilslutning til nettet og til de særlige 
forhold, der gælder for producenter, der 
befinder i yderregioner og i regioner med 
lav befolkningstæthed. Reglerne kan give 
mulighed for afvigende typer tilslutning og 
skal fastlægges eller godkendes af den 
nationale regulerende myndighed.

Or. en

Begrundelse

Daglig netdrift er noget andet end netforstærkninger.
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Ændringsforslag 99

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den deling af omkostningerne, der 
nævnes i stk. 3, styrkes af en 
reguleringsmekanisme baseret på 
objektive, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende kriterier, hvor der 
tages hensyn til de fordele, som 
oprindeligt og efterfølgende tilsluttede 
producenter samt transmissions- og 
distributionsnetoperatører drager af 
tilslutningerne.

Or. en

Begrundelse

Der kræves gennemsigtighed ved beregningen af de omkostninger, der nævnes i stk. 3.

Ændringsforslag 100

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 kræver, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne bærer de 
omkostninger til netforstærkninger 
vedrørende udvidelse af den vedvarende 
energi i både stor og lille målestok, som er 
nødvendige for at nå de nationale 
minimumsmål, der er fastlagt i bilag 1. 
Disse omkostninger godkendes af de 
nationale regulerende myndigheder og 
fordeles på alle energiforbrugere.

Or. en
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Begrundelse

På det europæiske energimarked ville det være uretfærdigt, hvis investorer, der investerer i 
vedvarende energi, skulle betale for tilpasningen af nettet, mens deres konkurrenter -
operatørerne af installeret produktion i stor målestok - kunne fordele omkostningerne under 
de enorme netudvidelser, der var nødvendige for deres integration, fra 1960'erne til 
1980'erne.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder pålægger 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører at forelægge nye 
producenter, der ønsker at blive tilsluttet til 
systemet, et omfattende og detaljeret skøn 
over, hvad tilslutningen vil koste. 
Medlemsstaterne eller de kompetente 
regulerende myndigheder kan tillade, at 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
et net, selv sørger for tilslutningsarbejdet.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder er kompetente. Investorer, der investerer i vedvarende 
energi, skal have mulighed for selv at sørge for nettilslutningen.

Ændringsforslag 102

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 

udgår
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kriterier, hvori der tages hensyn til de 
fordele, som såvel oprindeligt og senere 
tilknyttede producenter som 
transmissions- og 
distributionsnetoperatører har af 
tilslutningerne.

Or. en

Begrundelse

Ligesom i de sidste 40 år vil omkostningerne til netforstærkninger og netudvidelser blive 
fordelt mellem samtlige netbrugere.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne sikrer, at afgifter 
opkrævet af transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne for 
transmission og distribution af elektricitet 
fra anlæg, der bruger vedvarende 
energikilder, afspejler de 

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

energikilder, afspejler de 
omkostningsfordele, der kan opnås som 
følge af anlæggets tilslutning til nettet. 
Direkte brug af lavvoltsnettet kunne skabe 
sådanne omkostningsfordele.

Or. en

Ændringsforslag 105

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af offshorevind- og havpotentialer i Nordsøen og Østersøen og udviklingen af 
solvarme- og vindenergipotentialer i Middelhavsområdet vil blive lettet af en koordineret 
tilgang og bør prioriteres højt i TEN-initiativet.
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Ændringsforslag 106

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  8b. Medlemsstaterne vurderer 
nødvendigheden af at udvide eksisterende 
gasnetinfrastruktur for at lette 
integrationen af gas fra vedvarende 
energikilder.

Or. en

Begrundelse

Gasnettene bør åbnes for tilførsel af gas produceret fra biomasse for at maksimere 
energianvendelsen af biogas ved at anvende den på steder, hvor der er opvarmnings- og 
nedkølingsbehov.

Ændringsforslag 107

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. Uden at det må gribe ind i gasnettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne, at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne af gasnet 
inden for deres område garanterer 
transmission og distribution af gas fra 
vedvarende energikilder. Omkostningerne 
ved nettilslutningen, herunder 
tilslutningen til forbindelsespunktet, 
gastrykmålesystemet, installationer til 
trykstigning og den kalibrerbare måling, 
bæres af netoperatøren og fordeles på 
forbrugerne. Der kan afviges fra dette 
princip, hvis det anlæg, der producerer 
gas fra vedvarende energikilder, er over 
15 km væk fra den næste tilgængelige 
gasrørledning.
Transmissions- og 
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distributionsnetoperatørerne tildeler også 
prioriteret adgang til nettet for gas 
produceret fra vedvarende energikilder, 
hvis gassen er forenelig med nettet.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et system for prioriteret adgang for gas fra vedvarende energikilder 
svarende til systemet for elektricitet fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 108

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8d. Medlemsstaterne forpligter 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område til at offentliggøre 
kvalitetskravene for gas fra vedvarende 
energikilder til netintegration baseret på 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
standarder. Netoperatøren er ansvarlig 
for lugtgener og måling af gassens 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 109

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8e. Medlemsstaterne giver finansielle 
incitamenter til opførelse og udvidelse af 
varmenet til transmission af opvarmning 
og nedkøling fra vedvarende energikilder.

Or. en
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Begrundelse

Anvendelsen af vedvarende energi til opvarmning og nedkøling i stor målestok vil afhænge af, 
om den fornødne fjernevarme- og fjernkølingsinfrastruktur står til rådighed. Det har 
nationale, regionale og lokale myndigheder stor indflydelse på.

Ændringsforslag 110

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8f. Medlemsstaterne tager de fornødne 
skridt til at udvikle en 
fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 
udvikling af central produktion af 
opvarmning og nedkøling fra store anlæg 
baseret på biomasse, solenergi og 
geotermisk energi. I deres nationale 
handlingsplaner vurderer de 
nødvendigheden af at bygge ny 
infrastruktur for at lette integrationen af 
de mængder af centralt produceret 
opvarmning og nedkøling fra vedvarende 
energikilder, der er påkrævede for at nå 
det nationale mål for 2020.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af vedvarende energi til opvarmning og nedkøling i stor målestok vil afhænge af, 
om den fornødne fjernevarme- og fjernkølingsinfrastruktur står til rådighed. Det har 
nationale, regionale og lokale myndigheder stor indflydelse på.

Ændringsforslag 111

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8g. Medlemsstaterne udvikler 
obligatoriske forpligtelser og incitamenter 
for eksisterende og nye til at anlægge 
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fjernevarme- og fjernkølingsnet med 
henblik på at lette anvendelsen af 
vedvarende energi til opvarmning og 
nedkøling.

Or. en

Begrundelse

Biomasses, solenergis og geotermisk energis enorme potentiale for opvarmnings- og 
nedkølingsbehov skal indfases hurtigere i eksisterende eller ny fjernevarme- og 
fjernkølingsinfrastruktur.

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt B - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de samlede 2020-mål for EF og medlemsstaterne opfyldes, er det vigtigt, at 
der ligeledes vedtages bindende midlertidige mål. Det vejledende 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 113

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II - Normaliseringsregel for Bilag II –
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opgørelse af el produceret ved vandkraft

A. Normaliseringsregel for opgørelse af el 
produceret ved vandkraft

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

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

QN(norm) = CN * 15/
14
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hvor hvor

N = referenceåret N = referenceåret

QN(norm) = den normaliserede elproduktion 
fra alle vandkraftværker i medlemsstaten i 
år N, til opgørelsesformål

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

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.

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

B. Normaliseringsregel for opgørelse af el 
produceret ved vindkraft

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

hvor

N = referenceåret;

QN(norm) = den normaliserede elproduktion 
fra alle vindkraftværker i medlemsstaten i 

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi



PE405.949v01-00 82/90 PR\722155DA.doc

DA

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

Begrundelse

På samme måde som vandkraft kan vindressourcer udvise betydelige variationer i visse år. 
For ikke at skævvride de toårige bindende og midlertidige minimumsmål bør vindresultaterne 
"normaliseres" for at gøre EU's midlertidige minimumsmål sammenlignelige.
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BEGRUNDELSE

Ind i århundredet for vedvarende energi

Denne betænkning er skrevet på et tidspunkt, hvor olieprisen er på ca. 120 amerikanske 
dollars pr. tønde, og hvor verdens regeringer forbereder klimakonferencen i København i 
2009. Verdens energisystem befinder sig i en alvorlig krise, men som Jeremy Rifkin så 
sigende beskriver det, kan denne krisesituation også skabe nye muligheder - den tredje 
industrielle revolution - gennem udvikling af solopgangsteknologier.

EU kan blive den tekniske leder af den revolution på tre betingelser: at dette direktiv bliver 
vellykket, at "ressourceintelligens" og vedvarende energi bliver kernen i vores fremtidige 
energi- og klimasikkerhedsstrategi, og at der skabes rammebetingelser for fire projekter om 
vedvarende energi af europæisk interesse, nemlig:

- en strategisk alliance med progressive byer og regioner med henblik på en bottom-up-
udvikling af de mange teknologier, der er beskrevet i rapporten til Europa-Parlamentet "21 
former for vedvarende energi til det 21. århundrede", navnlig "bygninger som 
kraftværksklynge".

- en koordineret tilgang til udnyttelse af de enorme muligheder i form af offshorevind- og 
havenergi i Nordsøen og Østersøen

- en masterplan for omfattende renovering af byer i Central- og Østeuropa (bygningsmasse, 
fjernvarmesystemer, offentlig transport) kombineret med indfasning af deres store 
biomassepotentiale

- et partnerskab med Middelhavslandene om energieffektivitet og solvarmeelektricitets- og 
vindkraftanlæg.

Disse fire projekter skal prioriteres i gennemgangen af TEN-energiinfrastrukturen og i EU's 
finanser (strukturfonde, EIB osv.).

Nogle vil hævde, at en sådan strategi bliver for dyr for EU's økonomi. Men de undervurderer 
ofte den fremtidige oliepris, og de ser bort fra de seneste akademiske resultater vedrørende de 
enorme indirekte fordele ved hurtig udbredelse af vedvarende energi såsom lavere priser på 
elbørserne i kraft af rangfølgevirkningen (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2); Sensfuß.- 2008 
(3)).

Ordførerens holdning til Kommissionens forslag

Forslaget bifaldes for den måde, hvorpå målene er blevet fastlagt, dvs. målenes bindende 
karakter både på EU-plan og nationalt plan, og fordi opvarmnings- og nedkølingssektoren 
omsider er inddraget. Desuden er der også stillet gode forslag til mindskelse af administrative 
byrder for investeringer i vedvarende energi og om netrelaterede forhold.
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Forslagets svageste punkt vedrører utvivlsomt oprindelsesgarantierne inden for 
agrobrændstoffer.

De vigtigste emner og ændringer foreslået af ordføreren

1) Skridt for skridt til de 20 % - styrkelse af målenes karakter

På forårstopmødet i 2007 understregede de 27 statschefer klart den bindende karakter af deres 
tilsagn om at nå målet om 20 % vedvarende energi. Vi foreslår at gøre dette endnu klarere ved 
at give 2020-målene og de midlertidige mål en mere bindende karakter. Desuden anmoder vi 
Kommissionen om at indføre en ordning, så medlemsstater, der overopfylder målet, modtager 
en økonomisk belønning, mens de, der ikke opfylder det, pålægges en bøde. 

2) Nationale rammer har betydning: den store betydning af nationale handlingsplaner 
for vedvarende energi

EU's succeshistorie inden for vedvarende energi afhænger i dag af et for lille antal lande, der 
har indført en effektiv politik. Det nye direktivs resultater vil afhænge af, at disse positive 
erfaringer viderebringes til alle EU-lande. Den hurtige udvikling af vedvarende energi kræver 
en veludviklet national ramme, herunder potentialeanalyser, pålidelige støtteordninger, 
planlægning og adgang til infrastruktur, men også bløde faktorer som en hensigtsmæssig 
godkendelsesproces og viden/færdigheder. 

De skuffende resultater af de nationale handlingsplaner for energieffektivitet udløst af slappe 
formuleringer i det pågældende direktiv viser betydningen af, at detaljerede og ambitiøse 
rammer i de nationale handlingsplaner er nedfældet og håndhævet i direktivet. Kommissionen 
får beføjelse til at forkaste dårligt udformede nationale handlingsplaner om vedvarende 
energi.

3) Effektiv fleksibilitet i stedet for retlig usikkerhed og uventede fortjenester

Eftersom regeringerne er juridisk forpligtede til at nå deres nationale mål, og da målene først 
og fremmest nås ved en national indsats, skal det prioriteres at give regeringerne mulighed for 
at føre kontrol med deres nationale støtteordninger. De retlige usikkerheder som følge af 
fleksibilitetsinstrumenterne i Kommissionens tekst i form af det forvirrende og komplekse nye 
begreb oprindelsesgarantier er blevet gennemanalyseret af en række juridiske eksperter 
(Neuhoff et al. 2008 (4); EFET, åbent brev (5)).

Den tredobbelte funktion, som oprindelsesgarantierne tillægges i artikel 8 - oplysning, 
støtteopgørelse/handel og målopgørelse - skaber juridiske problemer og undergraver de 
nationale støtteordninger ved at skabe et obligatorisk gode, hvor handel ikke kan begrænses, 
som anført i artikel 9, uden at krænke de grundlæggende rettigheder, som er garanteret i EU-
traktatens artikel 28 og 30. Den type retlige usikkerheder kan føre til stor usikkerhed for 
investorerne.

Den løsning, som de store energiproducenter (f.eks. EURELECTRIC) og 
energihandelsselskaberne (EFET) går ind for, om at skabe retssikkerhed ved at oprette et 
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marked for certifikater for vedvarende energi på EU-plan, er imidlertid ikke vejen frem. En 
sådan ordning ville ikke bare undergrave de eksisterende nationale støtteordninger, men også 
potentielt skabe 30 milliarder euro i uventede fortjenester til handelsselskaber og producenter 
ved at gå fra støtteordninger for teknologispecifik gennemsnitspris til et marginalt marked, 
hvor det dyreste marginale certifikat for vedvarende energi ville være bestemmende for 
prisen. Dette ville langt overstige de potentielle "fleksibilitetsfordele" på 8 milliarder euro, der 
er beregnet i Kommissionens konsekvensanalyse. Strategien om et marked for certifikater på 
EU-plan er blevet gendrevet af en række akademikere (Ragwitz, 2008 (6)), forbrugere (f.eks. 
den tyske kemiske industri) og regeringer (f.eks. Polen, Tyskland, Spanien, Grækenland og 
Frankrig).

Løsningen på dette juridiske problem er at adskille oprindelsesgarantiernes tre funktioner:

Oprindelsesgarantierne bør begrænses til deres oprindelige "oplysningsfunktion", der er 
fastlagt i direktivet om elektricitet produceret fra vedvarende energikilder fra 2001, og til 
mærkning af grøn elektricitet (det indre marked for elektricitet). Systemet skal forbedres for at 
udelukke "handel to gange" med oprindelsesgarantier og for at garantere "additionaliteten" 
ved frivillige køb af grøn elektricitet. Det må være slut med at vildlede forbrugerne ved at 
tillade, at billig elektricitet fra eksisterende vandkraftværker omdefineres som "grøn 
elektricitet", og antyde, at der er tale om merværdi for forbrugerne, og derfor kræve overpris.

- Målopgørelse bør ikke ske gennem oprindelsesgarantier, men på grundlag af verificerede 
oplysninger fra Eurostat. Tidlig tilgængelighed og detaljerede oplysninger vil blive forbedret 
væsentligt som følge af den seneste aftale om en ny EU-forordning om energistatistikker.

- Der vil blive indført overførselsopgørelsescertifikater for de medlemsstater, der ønsker at 
opnå fleksibilitet gennem overførsler mellem virksomheder og gennem fælles projekter. Disse 
overførselsopgørelsescertifikater giver de samme muligheder som i Kommissionens tekst, 
men uden retlige usikkerheder. 

4) Skabelse af yderligere fleksibilitet for at nå målene

Direktivets fleksibilitetsordninger bør også udvides. Regeringerne bør have mulighed for at 
samarbejde ved at udveksle mængder af vedvarende energi baseret på energistatistikker, fordi 
dette er enklere, solidt, resulterer i lavere transaktionsomkostninger og kan udvides til at 
omfatte alle vedvarende teknologier. To eller flere regeringer kan skabe regionalt integrerede 
markeder for vedvarende energi ved at dele deres mål og støtteordninger.  

Import af elektricitet fra EU's nabolande bør tillades på grundlag af fysiske udvekslinger og 
afhænge af eksportlandenes konkrete nationale politiske mål for vedvarende energi og 
energieffektivitet. At indføre en ordning, hvor man importerer vand- eller vindelektricitet til 
EU, mens der bygges kulkraftværker i nabolandene for at klare deres efterspørgsel, ville 
hverken tjene EU's klima- eller forsyningssikkerhedspolitik. Direktivets bestemmelser vil 
finde anvendelse på Norge, Island og Liechtenstein som EØS-lande.

Endelig er det vigtigt at minde om, at det største og billigste "fleksibilitetsinstrument" for 
medlemsstaterne er nationale effektivitetsforanstaltninger i bygninger og inden for transport, 
industri og elforbrug. Regeringerne bør sammenkæde deres nationale effektivitetspolitikker 
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og politikker for vedvarende energi.  

5) Udvikling af infrastrukturer og prioriteret adgang til dem er afgørende for 
vedvarende energi

Vi bifalder Kommissionens forslag om at garantere prioriteret adgang og lastfordeling for 
elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette koncept bør udvides til at omfatte gas for at 
begunstige biogastilførsel til gasrørledninger. Dette koncept muliggør den størst mulige 
biogaskonverteringseffektivitet.

I direktivet skal der tages højde for det vigtige problem vedrørende forskelsbehandling af 
investorer, der investerer i vedvarende energi, og manglende fordeling af 
nettilpasningsomkostninger for vedvarende energi. For at udnytte onshore- og offshorevinds 
enorme potentiale og anvende energi fra decentrale produktionsanlæg for vedvarende energi 
skal netinfrastrukturen tilpasses og udvides. Det er en del af vores fremtidige energisystem. 
Hvorfor skulle disse omkostninger udelukkende betales af investorer, der investerer i 
vedvarende energi, mens energiselskaberne i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne ikke betalte 
den dyre netinfrastruktur til de store centrale systemer?

Udviklingen af vedvarende energi til opvarmning og nedkøling vil afhænge af to 
infrastrukturer: fjernanlæg og bygninger. Biomasses, solenergis og geotermisk energis enorme 
potentiale vil afhænge af udvidelsen af fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. De skal være 
centrale for dette direktiv. Begrebet infrastrukturudvikling bør også udvides til at omfatte 
bygninger. Berøringsfladen mellem byggematerialer, decentral sol- og biomassebaseret 
vedvarende energi, intelligent måling og net vil skabe et paradigmeskift til bygninger som 
energiproducenter. Strenge forpligtelser i bygningsreglementer vil fremskynde denne 
udvikling. Tagene på offentlige bygninger bør stilles til rådighed for tredjemænd, der 
investerer i vedvarende energi.

6) Organisatorisk innovation i stedet for bureaukrati

Investeringer hindres ofte af unødvendige og bureaukratiske procedurer. Medlemsstaterne bør 
tage ved lære af de positive erfaringer med one-stop-shops på andre politiske områder og 
oprette koordineringskontorer for godkendelser, navnlig for større vind- og 
biomasseproduktionsanlæg. Der bør indføres en tidsfrist for at give tilladelser. Decentrale 
mindre investeringer i vedvarende energi bør ikke længere kræve tunge godkendelser, men 
henhøre under en meddelelsesordning.

Udviklingen af vedvarende energi kræver også viden og færdigheder. Den menneskelige 
faktor er vigtig, og regeringernes forpligtelser fungerer som katalysatorer for, at behovene 
inden for uddannelse og livslang læring styrkes.

7) Fra dårligt planlagte agrobrændstoffer til bæredygtig brug af energi som følge af 
biomassepolitik 

Ordføreren mener, at der er overvældende bevis for, at det er fornuftigt at opgive det bindende 
mål om 10 % for brændstoffer fra vedvarende energikilder. Fokusset på brændstoffer fra 
biomasse bør snarere være kvalitativt end udelukkende kvantitativt. Ved indføring af 
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ambitiøse og dynamiske bæredygtighedskriterier bør anvendelsen af biomasse være orienteret 
mod områder, der ikke er omstridte - såkaldte tilladte kategorier - og mod de 
konverteringsteknologier såsom biogas og biomasse til elektricitet og opvarmning, der har 
langt større effektivitet end første- og andengenerationsbrændstoffer fra biomasse. En sådan 
politik vil have den fordel, at det bliver lettere og billigere at nå det samlede mål på 20 %.

Vi må have et klart hierarki for anvendelse af biomasse til energi:

A) Definition af tilladte kategorier 

En lang række biomasseanvendelser er uproblematiske og bør betegnes som tilladte 
kategorier for at tiltrække de nødvendige investeringer. Det ville gælde for 
- biomasse fra affaldsstrømme (organisk materiale fra husholdninger og industri)
- rester (fra landbrug, fiskeri og skovbrug) 
- anvendelse af forringet jord, dobbelt arealudnyttelse som forvaltningsordninger 

for biodiversitet/oversvømmelse eller skovbrand og 
- nye nonfood-/foderråvarer som alger.

B) Definition af forbudte kategorier 

Begrænsningen af konkurrencen mellem energi og fødevarer/foder kan kun opnås 
gennem en definition af en forbudt kategori, f.eks. agrobrændstoffer. Afhængigt af 
fødevaresituationen i verden vil et totalforbud mod anvendelse af dyrkbar jord til 
energiproduktion eller en begrænsning til visse mængder være påkrævet. 
Anvendelsesniveauet vil blive fastlagt årligt af Kommissionen i samråd med de 
respektive ansvarlige organisationer som FAO, UNDP og 
Verdensfødevareprogrammet.

C) Definition af forbudte områder

Forbudte områder står for speciel ikkeanvendelse. Beskyttelse af biodiversitet og af 
landskabsmæssige kulturværdier kan kun opnås gennem en streng bottom-up-
beskyttelsesordning. Det kræver, at der uden om dette direktiv gøres en indsats for at 
styrke den internationale konvention om biologisk mangfoldighed og stilles forslag til 
standsning af skovrydningen på globalt plan.

D) Definition af strenge bæredygtighedskriterier

En række bæredygtighedskriterier skal håndhæves, navnlig:

- Der bør indføres en dynamisk grænse for drivhusgasser (der kræver samlede 
minimumsdrivhusgasbesparelser), som bør føre til drivhusgasbesparelser på 
mindst 55-60 %, kombineret med et system som det, der er fastsat i direktivet om 
brændstofkvalitet, der skaber et økonomisk incitament til at udnytte de bedst 
ydende drivhusgasbrændstoffer. De indirekte ændringer i arealanvendelse skal 
også indgå i denne metode.
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- Mindstekravene til god landbrugspraksis skal være mere specifikke end den 
foreslåede krydsoverensstemmelsesordning (navnlig for anvendelse af vand, 
pesticider og gødning). Kommissionens forslag om at bruge den eksisterende 
krydsoverensstemmelsesordning er for vagt til at kunne anvendes på import uden 
for EU-27 og forringer konkurrenceevnen for landbrugere i EU.

- Sociale kriterier for beskyttelse af f.eks. små landbrugere i tredjeverdenslande.

Detaljerne vedrørende bæredygtighedskriterier vil blive defineret i tæt samarbejde med hr. 
Wijkman (PPE-DE), som er ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed om vedvarende energikilder, og fru Corbey (PSE), som er ordfører for 
direktivet om brændstofkvalitet (Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed).
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