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Ændringsforslag 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at opnå en energimodel, som 
støtter vedvarende energi, er der behov for 
at etablere et strategisk samarbejde med 
medlemsstaterne, i hvilket regionerne og 
de lokale myndigheder deltager, med det 
formål at inddrage dem direkte i 
udviklingen.

Or. es

Ændringsforslag 11
Jill Evans

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hovedformålet med bindende mål er 
at give investorer en vis sikkerhed. Det er 
således ikke hensigtsmæssigt at udsætte 
beslutningen om, hvorvidt et mål skal 
være bindende til det tidspunkt, hvor en 
senere begivenhed indtræffer. 
Kommissionen anførte derfor i en 
erklæring til referatet af Rådets møde af 
15. februar 2007, at den ikke var af den 
opfattelse, at beslutningen om bindende 
mål burde udsættes til det tidspunkt, hvor 
det er muligt at få 
andengenerationsbrændstoffer i handlen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 12
Jana Bobošíková

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
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.

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet og i lyset af 
FN's og Verdensbankens analyser af 
biobrændstoffremstillingens indvirkning 
på fødevareproduktionen, 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 samt at lade 
medlemsstaterne afgøre, hvor stor en 
procentdel af vedvarende energi til 
transport, der er gennemførlig.

Or. cs

Begrundelse

På trods af afgørelsen, der blev truffet på Det Europæiske Råd i Bruxelles i marts 2007, om at 
lade biobrændstoffer udgøre en andel på 10 % af alle medlemsstaternes samlede 
transportrelaterede benzin- og dieselforbrug inden 2020, bør ansvaret for en sådan 
beslutning – i lyset af den faldende mængde jord til rådighed for fødevareproduktion –
overlades til de enkelte medlemsstater. 

Ændringsforslag 13
Jill Evans

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 

(8) I lyset af holdningen i Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte bindende mål 
for vedvarende energis andel af EU's 



AM\727576DA.doc 5/45 PE407.810v01-00

DA

energiforbrug i 2020, nemlig 20 %
overordnet set og 10 % for 
transportområdet.

endelige energiforbrug i 2020, nemlig 
20 % som foreløbigt minimum og
overordnet set.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet er fortaler for en andel på mindst 25 % vedvarende energi i forhold til 
det samlede energiforbrug i 2020. Den seneste videnskabelige og politiske dokumentation har 
vist, at indførsel af et bindende mål for brændstoffer fra biomasse til transportsektoren 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 14
Jana Bobošíková

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 
opnås en fornuftig balance mellem 

udgår
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national produktion og import, idet der 
tages højde for udviklingen af multilaterale 
og bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed mv.

Or. cs

Begrundelse

Ansvaret for afgørelser om procentdelen af biobrændstoffer i det samlede transportrelaterede 
benzin- og dieselforbrug i 2010 bør fortsat ligge hos de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 15
Jill Evans

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 
opnås en fornuftig balance mellem 
national produktion og import, idet der 
tages højde for udviklingen af multilaterale 

Det er sandsynligt, at målene om 
vedvarende energi opfyldes ved en 
kombination af national produktion og 
import. I denne forbindelse bør 
Kommissionen følge fællesskabsmarkedets 
forsyning af vedvarende energi, herunder 
biomasse til energi, idet der tages højde for 
udviklingen af multilaterale og bilaterale 
handelsforhandlinger, miljømæssige og 
sociale hensyn, forsyningssikkerhed mv.
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og bilaterale handelsforhandlinger, 
miljøhensyn, forsyningssikkerhed mv.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 16
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Arealer med store kulstoflagre i 
jordbunden eller vegetationen bør heller 
ikke anvendes til udvikling af andre 
vedvarende energiprojekter, som f.eks. 
opføring af vindmøller og dertilhørende 
veje, herunder "flydende veje" og anden 
infrastruktur. Indvirkningen af sådanne 
udviklinger på tørvearealer vil 
uundgåeligt føre til udtørring af 
tørvemose over store områder og 
udledning af lagret kulstof i atmosfæren, 
hvilket fører til dannelse af kuldioxid. 

Or. en
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Begrundelse

Tørvejord udgør et kulstofdræn. Anlæggelse af vindmølleparker, "flydende veje" og anden 
infrastruktur fører til forstyrrelser af den naturlige afvanding og udtørring af tørv og udleder 
således store mængder kuldioxid i atmosfæren, hvilket skaber flere kulstofudledninger, end en 
vindmøllepark nogen sinde vil kunne spare.

Ændringsforslag 17
Jana Bobošíková

Forslag til direktiv
Betragtning 42a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42a. På baggrund af FN's og 
Verdensbankens rapporter og analyser fra 
marts 2008 skal yderligere et kriterium 
opfyldes, navnlig for at sikre, at 
fødevareproduktionen er bæredygtig og 
for at forhindre en fødevarekrise.

Or. cs

Ændringsforslag 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, bør der udfærdiges en 
liste over standardværdier for gængse 
biobrændstofproduktionsveje. 
Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler bør altid kunne regnes for at 
føre til den drivhusgasbesparelse, der er 
opført på listen. Hvis standardværdien for 
drivhusgasbesparelser fra en 
produktionsvej ligger under det krævede 

(45) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde, bør der udfærdiges en 
liste over standardværdier for gængse 
biobrændstofproduktionsveje. 
Biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler bør altid kunne regnes for at 
føre til den drivhusgasbesparelse, der er 
opført på listen, alt imens det sikres, at det 
under ingen omstændigheder medfører 
diskrimination af de medlemsstater og 
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minimumsniveau for 
drivhusgasbesparelser, bør producenter, 
som ønsker at påvise, at de lever op til 
dette minimumsniveau, have ret til at 
bevise, at de reelle emissioner fra deres 
fremstillingsproces er lavere end dem, man 
gik ud fra i beregningen af 
standardværdierne.

regioner, hvis territorier er uproduktive 
på grund af jordtype, klima og produktion 
af råmaterialer. Hvis standardværdien for 
drivhusgasbesparelser fra en 
produktionsvej ligger under det krævede 
minimumsniveau for 
drivhusgasbesparelser, bør producenter, 
som ønsker at påvise, at de lever op til 
dette minimumsniveau, have ret til at 
bevise, at de reelle emissioner fra deres 
fremstillingsproces er lavere end dem, man 
gik ud fra i beregningen af 
standardværdierne.

Or. es

Begrundelse

Forhindring af diskrimination mellem medlemsstater og tredjelande.

Ændringsforslag 19
Jill Evans

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.
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Ændringsforslag 20
Jana Bobošíková

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. cs

Ændringsforslag 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Støtteforanstaltninger, som træffes i 
henhold til dette direktiv, og som udgør 
statsstøtte ifølge traktatens artikel 87, skal 
meddeles Kommissionen og godkendes 
heraf, inden de gennemføres, jf. traktatens 
artikel 88, stk. 3. Oplysninger, der 
meddeles Kommissionen i medfør af dette 
direktiv, fritager ikke medlemsstaterne for 
underretningspligten i traktatens artikel 88, 
stk. 3.

(51) Medlemsstaterne, regionerne og de 
lokale myndigheder vil kunne oprette 
offentlig støtte til vedvarende energi, da 
den oprindeligt er dyrere end den, som 
den erstatter, hvorimod sikring af 
indtrængen på energimarkedet ikke 
medfører kortsigtede økonomiske fordele 
eller lavere priser for forbrugerne. 
Støtteforanstaltninger, som træffes i 
henhold til dette direktiv, og som udgør 
statsstøtte ifølge traktatens artikel 87, skal 
meddeles Kommissionen og godkendes 
heraf, inden de gennemføres, jf. traktatens 
artikel 88, stk. 3. Oplysninger, der 
meddeles Kommissionen i medfør af dette 
direktiv, fritager ikke medlemsstaterne for 
underretningspligten i traktatens artikel 88, 
stk. 3.

Or. es
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Begrundelse

Den bedste måde at bakke op om alternativ energi i medlemsstaterne er at inddrage dem i 
offentlig støtte til sådan energi.

Ændringsforslag 22
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

51a. Chancerne for at skabe økonomisk 
vækst gennem innovation og en 
bæredygtig konkurrencedygtig 
energipolitik er blevet anerkendt. 
Produktionen af vedvarende energi 
afhænger ofte af lokale eller regionale 
smv'er. Mulighederne for vækst og 
beskæftigelse, som de regionale og 
investeringer i vedvarende energi skaber i 
medlemsstaterne og deres regioner, er 
vigtige. Kommissionen og 
medlemsstaterne skal derfor støtte 
nationale og regionale 
udviklingsforanstaltninger i disse 
områder, opfordre til udveksling af bedste 
praksis inden for produktionen af 
vedvarende energi mellem lokale og 
regionale udviklingsinitiativer samt 
fremme anvendelsen af 
strukturfinansiering på dette område; 

Or. en
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Ændringsforslag 23
Jill Evans

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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 om 10 % biobrændstoffer i direktivet om vedvarende energi blev foreslået af Det 
Europæiske Råd i marts 2007. Stats- og regeringscheferne fastsatte imidlertid specifikke 
betingelser, som skal være opfyldt: a) produktionen skal være bæredygtig, og b) anden 
generation skal være kommercielt tilgængelig. Siden marts 2007 har der været flere og flere 
tegn på, at disse betingelser ikke vil blive opfyldt. Målet om 10 % skal derfor opgives.
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Ændringsforslag 24
Jana Bobošíková

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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

(57) Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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. cs

Ændringsforslag 25
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 2  stk. e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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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 26
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 2  stk. 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.

Ændringsforslag 27
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 2  stk. f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa. (ia) "områder med høj 
bevaringsværdi":
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(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).
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Ændringsforslag 28
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 2  stk. f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb. "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 
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 29
Jill Evans

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
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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 om 10 % biobrændstoffer i direktivet om vedvarende energi blev foreslået af Det 
Europæiske Råd i marts 2007. Stats- og regeringscheferne fastsatte imidlertid specifikke 
betingelser, som skal være opfyldt: a) produktionen skal være bæredygtig, og b) anden 
generation skal være kommercielt tilgængelig. Siden marts 2007 har der været flere og flere 
tegn på, at disse betingelser ikke vil blive opfyldt. Målet om 10 % skal derfor opgives.

Ændringsforslag 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Artikel 3  stk. 3, afsnit 1

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.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2015 udgør mindst 7,5 % og i 2020 udgør 
en andel, der mindst svarer til 10 % af det 
endelige energiforbrug inden for transport i 
den medlemsstat. Fra 2015 skal 
stigningen i energikvoter fra vedvarende 
kilder opnås gennem 
andengenerationsbiobrændstoffer, 
hydrogen eller elektricitet fra vedvarende 
energikilder.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for et foreløbigt mål for 2015 for at tage hensyn til indsatsen i 
transportsektoren. Fra den dato bør anvendelsen af førstegenerationsbiobrændstoffer 
begrænses til fordel for andre mere miljøvenlige energikilder.
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Ændringsforslag 31
Jana Bobošíková

Forslag til direktiv
Artikel 3  stk. 3, afsnit 1

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.

3. Hver medlemsstat sikrer, at energi fra 
vedvarende energikilder inden for transport 
i 2020 udgør den procentdel af det 
endelige energiforbrug inden for transport, 
som den mener er gennemførlig. 

Or. cs

Begrundelse

På trods af afgørelsen, der blev truffet på Det Europæiske Råd i Bruxelles i marts 2007, om at 
lade biobrændstoffer udgøre en andel på 10 % af alle medlemsstaternes samlede 
transportrelaterede benzin- og dieselforbrug inden 2020, bør ansvaret for en sådan 
beslutning – i lyset af den faldende mængde jord til rådighed for fødevareproduktion –
overlades til de enkelte medlemsstater. 

Ændringsforslag 32
Jill Evans

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, 

1. Hver medlemsstat vedtager en 
handlingsplan for vedvarende energi. 
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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.

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).

Ændringsforslag 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Hver medlemsstat vedtager en national 
handlingsplan på baggrund af 
energihandlingsplaner, som udarbejdes 
på lokalt og regionalt niveau og 
koordineres med regionale politikker og 
politikker for fysisk planlægning; 
medlemsstaterne konsulterer og inddrager 
aktivt regionale og lokale myndigheder på 
et tidligt stadium i forberedelsen af 
nationale handlingsplaner.
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, ligeledes på regionalt og lokalt 
niveau, herunder nationale og regionale 
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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; derefter 
giver EU de lokale og regionale 
myndigheder detaljerede retningslinjer for 
disses aktive rolle og beføjelser i 
forbindelse med gennemførelsen af disse 
planer gennem praktiske eksempler på 
anvendelse af vedvarende energi på 
baggrund af eksisterende bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 34
Jill Evans

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, punkt 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. 
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Ændringsforslag 35
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 4  stk. 1 b (ny)

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:
(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 
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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 
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 
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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
- 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.
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• 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 
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.

(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.
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Ændringsforslag 36
Jill Evans

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).

Ændringsforslag 37
Jill Evans

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.
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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 38
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 12  stk. 1, afsnit 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 
decentraliserede anordninger på basis af 
vedvarende energikilder, som f.eks. PV, 
solvarme, mindre biomasseovne, mindre 
biogassystemer til mikroproduktion, 
erstattes tilladelser 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 39
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 12  stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anvendes et vist mindstemål af energi fra 
vedvarende energikilder i nye eller 
moderniserede bygninger. 

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 40
Markus Pieper

Forslag til direktiv
Artikel 12  Stk. 4  indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. de
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Begrundelse

I nyt byggeri er anvendelsen af vedvarende energi i mange tilfælde gennemførlig uden større 
ekstra udgifter. Men der bør åbnes op for nye teknologiske muligheder for investorerne, idet 
de ofte bidrager til målene om en endnu mere omkostningseffektiv forsyningssikkerhed og 
klimabeskyttelse. Med de eksisterende bygninger er der imidlertid ofte høje 
ekstraomkostninger forbundet med den efterfølgende installation af udstyr til anvendelse af 
vedvarende energi, og de varierer betragteligt fra sag til sag. Her giver økonomisk støtte fra 
regeringen mere mening end byggebestemmelser, som i høj grad vil stige udgifterne i 
forbindelse med eksisterende bygninger og omfatte bureaukratiske inspektionsprocedurer.

Ændringsforslag 41
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne og deres regionale 
og lokale myndigheder vil proaktivt 
fremme lavenergiboligkoncepter for 
kontorbygninger og private boliger fra 
2010 og fremefter og gøre 
lavenergibygninger til et krav senest i 
2015.
Medlemsstaterne og deres regionale og 
lokale myndigheder 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 installation 
af anlæg til produktion af vedvarende 
energi.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 42
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 12  stk. 5, afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til EU's regionalpolitik er det vigtigt i forbindelse med tilskyndelsen til 
energiopvarmnings- og afkølingssystemer at understrege den urbane dimension af fremme af 
vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 43
Jill Evans

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 
slutanvendelserne og energitjenester).

Ændringsforslag 44
Markus Pieper

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 så vidt de ikke 
allerede er tilgængelige i de relevante 
nationale uddannelsesprogrammer, 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.
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Or. de

Begrundelse

I lyset af den høje standard for håndværksuddannelse i de fleste medlemsstater er denne 
foreslåede certificeringsordning for vidtrækkende.

Ændringsforslag 45
Jill Evans

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.
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Ændringsforslag 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne giver deres 
tilslutning til indførelse af 
samarbejdslinjer, der omfatter de 
regionale og lokale myndigheder, for at 
gøre disse i stand til at deltage fuldt ud i 
udviklingen af oplysninger, 
informationskampagner, vejledning og 
uddannelsesprogrammer.

Or. es

Begrundelse

De regionale og lokale myndigheder spiller en vigtig rolle i forbindelse med almen og 
erhvervsfaglig uddannelse, og borgerne anmoder i stigende grad disse om at forbedre 
kvaliteten af de oplysninger, der udleveres på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 47
Markus Pieper

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 

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

transmissionsnetoperatørerne forrang til 
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, 
for så vidt sikkerheden i det nationale 
elektricitetssystem tillader det, og for så 
vidt kraftvarmeanlæggets drift ikke 
påvirkes heraf.

Or. de

Begrundelse

Såvel fremme som anvendelse af vedvarende energi og kraftvarmeanlæg sigter mod at øge 
forsyningssikkerhed og klimabeskyttelse og bør betragtes som lige vigtige instrumenter til 
opfyldelse af disse mål. I individuelle tilfælde bør det pågældende anlægs bidrag til 
forsyningssikkerhed og klimabeskyttelse evalueres samtidig med, at de økonomiske aspekter 
ligeledes tages i betragtning.

Ændringsforslag 48
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen og de berørte 
medlemsstater skaber en koordineret 
tilgang til udviklingen af offshorevind- og 
havenergi i Nordsøen og Østersøen. 
Denne plan vil omfatte strømlinede 
godkendelsesprocedurer. Den nødvendige 
netinfrastruktur, såvel offshore som 
onshore, bliver et prioriteret projekt i det 
transeuropæiske net (TEN-initiativet). 
Kommissionen og de berørte 
medlemsstater 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
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 49
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Medlemsstaterne og deres regionale og 
lokale myndigheder 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 
medlemsstaterne 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.
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Ændringsforslag 50
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 1  afsnit c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) berettigelse til finansiel støtte til 
forbrug af biomasse til energi. 

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning dækker al energi, som produceres ved hjælp af biomasse, ikke kun energi, 
som anvendes som brændstof i transportsektoren. Bæredygtighedskriterierne i denne artikel 
bør ikke begrænses til transportbrændstoffer, idet al form for biomasseproduktion, herunder 
biomasse, der anvendes til varme- og elektricitetsproduktion, kan være forbundet med visse 
følger, som der bør tages hånd om.

Ændringsforslag 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 2, afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når der er tale biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der fremstilles på 
anlæg, der var i drift i juni 2009, finder 
første afsnit anvendelse fra den 1. januar 
2015.

Or. es

Begrundelse

I den nuværende formulering vil mange EU-regioner, som har fremmet produktion af 
biobrændstoffer gennem støtteordninger, være udelukket fra ordninger til opfyldelse af 
målene i dette direktiv. Hvis operatørerne skal have retssikkerhed, må de have en rimelig 
periode til at tilpasse deres produktionsprocesser til dette direktivs strengere emissionskrav.
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Ændringsforslag 52
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Transportbrændstoffer fra biomasse, 
hvortil der henvises i stk. 1, skal 
begrænses til brændstoffer fremstillet af:
a) affald eller rester, herunder biogas,
b) råvarer, som dyrkes på ledige, udpinte 
og marginale arealer med en nettofordel 
ved kul med hensyn til 
arealanvendelsesemissioner over 10 år;
c) brændstoffer fra råvarer, som hverken 
direkte eller indirekte resulterer i ændret 
arealanvendelsesemissioner. 

Or. en

Ændringsforslag 53
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

3. Anden form for biomasse til energi end 
transportbrændstoffer, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med anerkendt høj 
biodiversitetsværdi, medmindre det består 
af juridiske og lovgivningsmæssige 
affaldsstrømme eller affaldstræ fra 
legitim bevaringsforvaltningspraksis. 
Dette omfatter arealer, som havde en af 
følgende statusser i eller efter 1990, uanset 
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skov, hvor der ikke har nogen kendt 
menneskelig intervention, eller hvor den 
sidste menneskelige intervention af 
betydning ligger så langt tilbage, at den 
naturlige artssammensætning og 
naturprocesserne er reetableret.

(b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, medmindre det 
kan påvises, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke har ændret på denne 
status.
(c) Græsarealer med høj biodiversitet, 
dvs. græsarealer, der er artsrige, ugødede 
og ikke forringede.

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

om landområdet stadig har denne status:

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

(b) Områder, der har fået status som 
naturbeskyttelsesområde, medmindre det 
kan påvises, at fremstilling af dette 
råmateriale ikke har ændret på denne 
status.
(c) Græsarealer med høj biodiversitet, 
dvs. græsarealer, der fastholder den 
naturlige artssammensætning samt 
miljømæssige forhold og processer og
ikke er artsrige, ugødede og forringede.

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Råmaterialer, der anvendes til 
produktion af biobrændstoffer og andre 
flydende biobrændsler, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, skal 
hidrøre fra:
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2008 og ikke længere har denne status:
(a) Vådområder, dvs. landområder, 
der permanent eller i betydelig del af året 
er vanddækket eller vandmættet, herunder 
også uberørte tørvemoser.
(b) Sammenhængende skovområder, 
dvs. landområder på over 1 ha bevokset 
med træer af en højde på over 5 m og med 
en kronedækningsgrad på mindst 30 %, 
eller med træer, der kan nå disse tærskler 
på lokaliteten.

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

(a) skove, som forvaltes og udnyttes i 
henhold til ministerkonferencens kriterier 
for bæredygtig skovforvaltning eller de 
sammenlignelige kriterier, der fremgår af 
andre regionale skovpolitiske processer, 
og som overholder den nationale skov- og 
miljølovgivning;
(b) vådområder, dvs. landområder, der 
permanent eller i betydelig del af året er 
vanddækket eller vandmættet, herunder 
også uberørte tørvemoser; tørv, der høstes 
til de i stykke 1 nævnte formål, må ikke 
overstige den mængde, som årligt 
erhverves naturligt.

Or. en

Begrundelse

Det ville være nyttigt at gøre det muligt at anvende tørv som vedvarende energikilde, men 
under visse betingelser til sikring af bæredygtigheden i forbindelse med dets anvendelse.

Ændringsforslag 55
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 4

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

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

4. Biomasse til anden form for energi end 
til transportbrændstoffer, der tages i 
betragtning med henblik på stk. 1, må ikke 
fremstilles af råmaterialer fra et 
landområde med stort kulstoflager, dvs. et 
landområde, der havde en af følgende 
statusser i 1990 og ikke længere har denne 
status:
(a) Vådområder, 

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 56
Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) respekt for de lokale samfunds og de 
oprindelige folks ejendomsrettigheder som 
fastlagt i FN-erklæringen om de 
oprindelige folks rettigheder og andre 
relevante internationale rammer, så:
- retten til at anvende jorden kan blive 
påvist og ikke anfægtes legitimt af de 
lokale samfund med påviselige 
rettigheder;
- anvendelse af jorden til produktion af 
biomasse til energiproduktion ikke 
mindsker øvrige brugeres juridiske, 
sædvanemæssige og traditionelle 
rettigheder uden deres frie, forudgående 
og meddelte samtykke, og 
(b) procedurer, der skal konsulteres og 
meddeles de lokale befolkninger og 
interessegrupper gennem deres egne 
institutioner;



PE407.810v01-00 40/45 AM\727576DA.doc

DA

(c) overholdelse af den nationale 
lovgivning vedrørende arbejdstagernes 
sundhed og sikkerhed samt 
mindstelønninger;
(d) overholdelse af de relevante 
konventioner og henstillinger fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation; 
(e) kontrakter med mindre landbrugere, 
som er fornuftige, transparente og 
overholdes. Navnlig skal:
- aftalte betalinger foretages rettidigt og 
alle udgifter, gebyrer og afgifter tydeligt 
forklares og aftales på forhånd;
- priserne på råvarer, tjenester og 
produkter forklares på tydelig vis
- gældstilbagebetalingsordninger være 
fuldstændig transparente og være 
forbundet med en rimelig rentesats. 
- gældstilbagebetalingsordninger være 
fuldstændig transparente og være 
forbundet med en rimelig rentesats. 

Or. en

Ændringsforslag 57
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 15  stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 58
Jana Bobošíková

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a (ny)
Bæredygtighedskriterier ud fra et 
fødevaresikkerhedssynspunkt:
Biobrændstoffer og andre biobrændsler 
må ikke dyrkes som en prioritet på arealer 
beregnet til fødevareproduktion.

Or. cs

Begrundelse

Indvirkningen af dette direktiv skal ses i lyset af FN's og Verdensbankens analyser (som viser, 
at hovedårsagen til en fødevarekrise er de høje omkostninger, som er forbundet med produktion 
af biobrændsel) og indsigelserne fra Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige udvalg mod 
Kommissionens plan (som har til formål at sikre, at biobrændsler kommer til at stå for 10 % af 
alle brændsler inden 2020).

Ændringsforslag 59
Jill Evans

Forslag til direktiv
Artikel 17  stk. 1  afsnit a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) for biobrændstoffer, hvor der er 
fastlagt en standardværdi for 
drivhusgasbesparelser for 
produktionsvejen for biobrændstoffer i del 
A eller B i bilag VII, ved at anvende 
denne standardværdi,

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Artikel 19  stk. 1  afsnit c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Offentlig støtte til denne form for 
energi, som kan omfatte anvendelse af 
strukturfondene til forskning i og 
udvikling af energiteknologier i henhold 
til bestemmelserne i den strategiske 
energiteknologiplan for EU.

Or. es

Begrundelse

Anvendelse af fællesskabsinstrumenter, som f.eks. strukturfondene, bør styrke forsknings-, 
udviklings- og innovationskapaciteten på disse områder.

Ændringsforslag 61
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 19  stk. 1  afsnit k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) den vurderede indvirkning af 
investeringerne i produktion af 
vedvarende energi på de regionale 
udviklingsmål.

Or.
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Ændringsforslag 62

Jana Bobošíková

Forslag til direktiv
Artikel 20  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger oprindelsen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der forbruges i Fællesskabet 
og indvirkningerne af deres produktion på 
arealanvendelse i Fællesskabet og de 
vigtigste leverandørtredjelande. 
Overvågningen er baseret på 
medlemsstaternes rapporter, der 
fremsendes i henhold til artikel 19, stk. 1, 
og rapporterne fra relevante tredjelande og 
mellemstatslige organisationer samt 
videnskabelige undersøgelser og eventuelle 
andre relevante oplysninger. 
Kommissionen overvåger også ændringer i 
råvarepriserne i forbindelse med 
anvendelse af biomasse til energi og 
hermed eventuelt forbundne positive og 
negative virkninger for 
fødevaresikkerheden.

1. Kommissionen overvåger oprindelsen af 
biobrændstoffer og andre flydende 
biobrændsler, der forbruges i Fællesskabet 
og indvirkningerne af deres produktion på 
arealanvendelse i Fællesskabet og de 
vigtigste leverandørtredjelande. 
Overvågningen er baseret på 
medlemsstaternes rapporter, der 
fremsendes i henhold til artikel 19, stk. 1, 
og rapporterne fra relevante tredjelande og 
mellemstatslige organisationer samt 
videnskabelige undersøgelser og eventuelle 
andre relevante oplysninger. 
Kommissionen overvåger også ændringer i 
råvarepriserne i forbindelse med 
anvendelse af biomasse til energi og 
hermed eventuelt forbundne positive og 
negative virkninger for 
fødevaresikkerheden i de største 
tredjelandsleverandører. Den skal 
samtidig tage FN's og Verdensbankens 
rapporter i betragtning.

Or. cs

Begrundelse

De aktuelle analyser fra FN og Verdensbanken viser, at hovedårsagen til en fødevarekrise er de 
høje omkostninger, som er forbundet med produktion af biobrændsel. Kommissionen bør tage 
disse undersøgelser i betragtning.
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Ændringsforslag 63
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 20  stk. 5  afsnit d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) den vurderede indvirkning af 
medlemsstaternes og regionale 
investeringer i produktion af vedvarende 
energi på den regionale vækst og 
beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jill Evans

Forslag til direktiv
Bilag I  litra B

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 obligatoriske 
midlertidige minimumsmål som 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, på følgende 
måde:

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de samlede 2020-mål for Fællesskabet og medlemsstaterne opfyldes, er det 
vigtigt, at der ligeledes vedtages bindende midlertidige mål. Det 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.
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Ændringsforslag 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv
Bilag VII C  litra C  stk. 16  afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Visse produkter, som f.eks. halm, bør behandles som underprodukter frem for som rester. I 
mange medlemsstater anvendes halm som foder i opdræt, så det bør være tilladt at lade det 
indgå i beregningen af drivhusgasemissionsniveauet.
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