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1 Bakgrunn

Direktivet om å fremme bruken av energi fra for-
nybare kilder (fornybardirektivet) ble vedtatt i EU 
28. april 2009 ved europaparlaments- og rådsdirek-
tiv nr. 2009/28/EF.

Fornybardirektivet er en del av EUs energi og 
klimapakke fra 2008. Direktivet erstatter bestem-
melsene og forpliktelsene i direktiv 2001/77/EF 
(fornybardirektiv I) og direktiv 2003/30/EF (bio-
drivstoffdirektivet). Direktivet omfatter både elek-
trisitet, oppvarming, avkjøling og transport. Dette 
er en utvidelse i forhold til fornybardirektiv I, som 
kun omfattet elektrisitet. 

Fornybardirektivet er i hovedsak vedtatt med 
grunnlag i artikkel 175 (miljø), men deler er 
direkte hjemlet i artikkel 95 (indre marked). Det 
er lagt til grunn at direktivet er EØS-relevant. For-
nybardirektiv I (2001/77/EF) ble tatt inn i EØS-
avtalen i 2005. Biodrivstoffdirektivet (2003/30/
EF) er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Fornybardirektivet var gjenstand for drøftelser 
i EØS i hele fasen frem mot endelig EU-vedtak, og 

EØS-EFTA-landene er løpende blitt orientert om 
utviklingen fra EU-kommisjonen. Direktivet har 
vært bredt vurdert frem mot vedtak i EØS- komi-
teen. Dette har inkludert blant annet forholdet til 
forpliktelser om målsetting. Det har vært spesielt 
viktig å avklare rammene rundt beregningen av 
nasjonale mål i direktivet og hvordan bestemmel-
sene om samarbeidsmekanismene skal tolkes. 

EØS-EFTA-landenes posisjoner og forslag til 
EØS-tilpasninger ble sendt Kommisjonen 19. juli 
2011 etter forutgående drøftelser. Etter forslaget 
til EØS-vedtak får Norge et mål om en fornybaran-
del på 67,5 prosent i 2020. Beregningene har 2005 
som basisår. Norges fornybarandel var da bereg-
net til 58,2 prosent

EØS-komiteens beslutning anses som en sak 
av særlig viktighet. Stortingets samtykke til god-
kjennelse av beslutningen er derfor nødvendig i 
samsvar med Grunnloven § 26, annet ledd. For at 
EØS-komiteens beslutning skal kunne tre i kraft 
så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortin-
gets samtykke innhentes før det treffes beslut-
ning i EØS-komiteen. 
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Utkast til beslutning i EØS-komiteen og euro-
paparlaments- og rådsbeslutning i offisiell norsk 
oversettelse følger som trykte vedlegg til proposi-
sjonen.

2 Hovedinnholdet i 
fornybardirektivet

Direktivet har som mål å etablere et felles ramme-
verk for å fremme bruken av energi fra fornybare 
energikilder i EU-landene. Hvert medlemsland 
skal bidra ved å oppfylle separate mål for andel 
fornybar energi av totalt energibruk innen 2020 
slik at det bidrar til det overordnede EU-målet om 
en 20 prosent fornybarandel i 2020. Målene for de 
enkelte land står oppført i direktivets vedlegg I. 
Medlemslandene forutsettes å gjennomføre nød-
vendige tiltak slik at fornybarandelen øker i tråd 
med den veiledende banen som er satt opp i del B 
av vedlegg I.

Det er fastsatt et tilleggsmål om at 10 prosent 
av energibruken i transportsektoren i 2020 skal 
dekkes med fornybar energi. Målet om 10 prosent 
fornybar energi i transportsektoren gjelder likt for 
alle medlemslandene.

Det nasjonale fornybarmålet er et forholdstall 
hvor produksjon og forbruk av fornybar energi 
måles som en andel av brutto energibruk fra sta-
sjonær og mobil energibruk. Som produksjon og 
forbruk av fornybar energi medregnes normali-
sert produksjon av elektrisitet fra fornybare ener-
gikilder, produsert varme fra fornybare energikil-
der og direkte bruk av bioenergi. I brutto energi-
bruk medregnes summen av alle energivarer 
(både fornybare og ikke fornybare) levert til ener-
giformål for industri, transport, husholdninger, 
tjenesteytende næringer, jordbruk, skogbruk og 
fiske. Energisektorens bruk av elektrisitet og 
varme for elektrisitets- og varmeproduksjon skal 
inkluderes i brutto energibruk i tillegg til distribu-
sjonstap ved transmisjon av elektrisitet og varme1. 
Energibruk i næringer som utvinner eller videre-
foredler energi, som for eksempel i olje- og gass-
utvinning, kulldrift eller raffinerier, er ikke omfat-
tet.

Det bindende tilleggsmålet om 10 prosent for-
nybar energi i transportsektoren beregnes etter 
en egen metode. Etter denne metoden beregnes 
fornybarandelen som bruk av fornybar energi i 
alle typer transport relativt til bruk av bensin, die-
sel, biodrivstoff og elektrisitet i landtransport. 
Fossil energibruk i luftfart inngår ikke i bereg-

ningsgrunnlaget for transportmålet, men inngår i 
beregningen av det nasjonale fornybarmålet 
(både innenriks- og utenriksluftfart fra Norge). I 
beregningene av transportmålet teller bruk av 
elektrisitet i elektriske kjøretøy med en faktor på 
2,5 og inngår også i beregnet forbruk av fornybar 
energi. Bruk av biodrivstoff fra avfall, trevirke 
m.m. teller dobbelt.

For å oppnå det overordnede målet, kan med-
lemslandene velge å bruke nasjonale virkemidler 
og ulike samarbeidsmekanismer. Artikkel 6-11 
omtaler ulike samarbeidsmekanismer som med-
lemslandene kan velge å ta i bruk. Fornybar 
energi utover det som trengs til å oppnå eget mål 
kan selges (overføres statistisk) fra ett medlems-
land til et annet (artikkel 6). Felles energiprosjek-
ter innenfor elektrisitet, varme og kjøling kan utvi-
kles (artikkel 7 og 8). For elektrisitet kan det også 
samarbeides om prosjekter i tredjeland (artikkel 9 
og 10). Det må avtales hvor store andeler av pro-
sjektets energiproduksjon som skal telle i de ulike 
landenes mål. I tillegg kan to eller flere medlems-
land koordinere støttesystemer eller etablere fel-
les støttesystemer (artikkel 11).

For å oppnå transportmålet kan medlemslan-
dene velge å bruke virkemidler som nasjonale 
omsetningskrav, støttesystemer og lignende.

Medlemsland skal utarbeide handlingsplaner 
for arbeidet med fornybar energi innenfor områ-
dene; elektrisitet, oppvarming/avkjøling og trans-
port. Handlingsplanene skal inneholde mål for de 
tre områdene og en veiledende utviklingsbane 
fram til 2020. Mens det nasjonale målet og trans-
portmålet på 10 pst. er forpliktende, er sektormå-
lene ikke forpliktende og kan revideres ved 
senere oppdatering av handlingsplanene. For 
medlemsland var fristen for å sende inn nasjonale 
handlingsplaner 30. juni 2010. Alle handlingspla-
nene er nå lagt ut på Kommisjonens hjemmeside.2

Kommisjonen skal evaluere handlingsplanene og 
hensiktmessigheten av virkemidlene og kan 
komme med anbefalinger. 

Hvert medlemsland skal videre rapportere 
hvert annet år om fremgangen for bruken av for-
nybare energikilder. Første rapportering har frist 
31. desember 2011. Direktivet gir retningslinjer 
for innholdet i rapporteringen (artikkel 22). 

De medlemslandene som ligger under den vei-
ledende utviklingsbane for sitt nasjonale mål, skal 
levere inn en justert handlingsplan året etter. 
Kommisjonen kan imidlertid frita medlemsland 
for dette under spesielle omstendigheter.

1  Fornybarandel =

2 http://ec.europa.eu/energy/renewables/
transparency_platform/action_plan_en.htm
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Direktivet fastsetter krav til nasjonale regler 
og fremgangsmåter for myndighetsgodkjenning 
av nye produksjonsanlegg og tilhørende transmi-
sjonsinfrastruktur. Medlemslandene skal defi-
nere tekniske spesifikasjoner som må være opp-
fylt for at utstyr og systemer som kan bruke forny-
bar energi skal kunne oppnå støtte. På områder 
hvor det finnes EU-standarder, skal disse brukes. 
Det stilles krav om at regulering vedrørende byg-
ninger skal fremme energieffektivisering og bruk 
av energi fra fornybare kilder. Medlemslandene 
skal sørge for at nye offentlige bygg og eksiste-
rende bygg som gjennomgår betydelig renove-
ring, framstår som et godt eksempel innenfor 
direktivets kontekst (artikkel 13).

Medlemslandene skal sørge for at informasjon 
om støttetiltak for å fremme fornybar energi er til-
gjengelig for alle relevante aktører. De skal også 
sørge for at markedet gis informasjon om gevin-
ster, kostnader og energieffektivitet ved forskjel-
lig utstyr som kan bruke energi fra fornybare kil-
der. Medlemslandene skal sikre at sertifiserings-
systemer for installatører av biomassekjeler og -
ovner, solcellesystemer, grunne geotermiske sys-
temer og varmepumper finnes eller er tilgjenge-
lige innen 31. desember 2012. Retningslinjer for 
planleggere og arkitekter skal foreligge, slik at 
disse kan ta optimale valg i bygg- og rehabilite-
ringsprosessen (artikkel 14).

For å kunne garantere sluttbrukere at en 
andel, eller mengde, energi i en leverandørs ener-
gimiks er produsert fra fornybare energikilder, 
skal medlemslandene sørge for at produsenter av 
fornybar elektrisitet eller varme/kjøling kan få 
utstedt opprinnelsesgarantier på forespørsel. 
Dette er en videreføring av ordningen med opprin-
nelsesgarantier som ble innført med fornybardi-
rektiv I. Opprinnelsesgarantier er kun for varede-
klarasjon og skal ikke kunne brukes i medlems-
landenes måloppnåelse (artikkel 15).

Medlemslandene skal sørge for at transmi-
sjons- og distribusjonsnettet for elektrisitet er 
utbygd i tilstrekkelig grad for å sikre en god drifts-
sikkerhet i kraftsystemet, og med det legge til 
rette for videre utvikling av kraftproduksjon fra 
fornybare energikilder. Direktivet legger opp til at 
myndighetene skal sette i gang tiltak for å påskyn-
de konsesjonsbehandling av søknader om utbyg-
ging av transmisjons- og distribusjonsnettet. 
Direktivet setter visse rammer for nettselskapene 
med sikte på å sikre gode vilkår for produsenter 
av fornybar elektrisitet. Nettselskapenes vilkår 
når det gjelder nettilknytning, innmatning av pro-
duksjon, tariffering osv. må være ikke-diskrimine-
rende, objektive og gjennomsiktige for å legge til 

rette for kraftproduksjon fra fornybare energikil-
der (artikkel 16).

Biodrivstoff og flytende biobrensler må opp-
fylle visse bærekrafskriterier for å kunne telle 
med i transportmålet, i det overordnede målet, i 
eventuelle nasjonale omsetningskrav o.l. og for å 
få eventuell finansiell støtte (artikkel 17). Kriteri-
ene gjelder minimum netto besparelse i klimag-
assutslipp sammenlignet med fossilt drivstoff, og 
restriksjoner på uttak fra områder med høy biodi-
versitetsverdi og områder med høy karbonbin-
ding. Det settes videre verifiseringskrav for pro-
dusenter/importører/distributører (artikkel 18). 
Det er fastsatt beregningsmetoder og standard-
verdier for beregning av klimagassbesparelse 
(artikkel 19 og vedlegg III og V). Myndighetene 
skal gi brukerne informasjon om tilgangen på og 
om miljøfordelen av alle fornybare energikilder til 
transport (artikkel 21). 

Kommisjonen er gitt en rekke overvåkings- og 
rapporteringsoppgaver i direktivet, særlig knyttet 
til biodrivstoff og andre biobrensler (artikler 19 
og 23). Kommisjonen skal rapportere til Europa-
parlamentet og Rådet vedrørende biodrivstoff og 
biobrensler hvert annet år fra 2012. Senest i 2014 
skal Kommisjonen presentere en rapport, hvor en 
rekke forhold knyttet til biodrivstoff og fornybar 
energi til transport, samt samarbeidsmekanismer 
skal adresseres. I 2018 skal Kommisjonen presen-
tere et veikart for fornybar energi for perioden 
etter 2020. I 2021 skal Kommisjonen i en rapport 
evaluere fornybardirektivet (artikkel 23).

Kommisjonen skal etablere en offentlig platt-
form på sin nettside («transparency platform») 
hvor relevant informasjon om fornybardirektivet 
legges ut. Dette inkluderer blant annet medlems-
landenes handlingsplaner og nasjonale rapporter 
(artikkel 24).

Direktiv 2001/77/EF, artikkel 2, artikkel 3(2) 
og artikkel 4 til 8 slettes med effekt fra 1. april 
2010. Direktiv 2003/30/EF, artikkel 2, artikkel 
3(2), (3), (5) og artikkel 5 og 6 slettes med virk-
ning fra 1. april 2010. De omtalte direktivene opp-
heves med virkning fra 1. januar 2012 (artikkel 
26).

3  Konstitusjonelle forhold

Fordi innlemmelsen av fornybardirektivet i EØS-
avtalen anses for å være en sak av særlig viktig-
het, er Stortingets samtykke til godkjennelse av 
EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold 
av Grunnloven § 26, annet ledd. 
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For å unngå at Norge forsinker ikrafttredelse 
av beslutningen, og for å gjøre det mulig for EØS/
EFTA-statene formelt å delta i samarbeidsmeka-
nismene så raskt som mulig, fremmes forslag om 
at Stortinget gir sitt samtykke før EØS-komiteen 
treffer sin beslutning. Det vil dermed ikke være 
nødvendig for Norge å ta forbehold om konstitu-
sjonelle prosedyrer ved beslutning i EØS-komi-
teen. 

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom 
den endelige beslutningen skulle avvike vesentlig 
fra det utkastet som er lagt frem i denne proposi-
sjonen, vil saken bli lagt fram for Stortinget på nytt.

4 Beslutningen i EØS-komiteen

4.1 Innholdet i EØS-komitébeslutningen

Med sikte på å innlemme fornybardirektivet i 
EØS-avtalen inneholder EØS-komitébeslutningen 
en innledning og 4 artikler.

I artikkel 1 i utkastet er det slått fast at EØS-
komiteen har endret vedlegg IV til EØS-avtalen, 
ved at direktiv 2009/28/EF (fornybardirektivet) 
innlemmes. Det vises videre til at det tidligere for-
nybardirektivet, direktiv 2001/77/EF oppheves, 
og at dette ikke lenger vil være en del av EØS-
avtalen. I tillegg slås fast at Norges oppfyllelse av 
målet om en bestemt andel energi fra fornybare 
energikilder av totalt energibruk i 2020 må sees i 
sammenheng med den initielle høye andel av for-
nybar energi sammenlignet med medlemslandene 
i EU, og usikkerheten knyttet til tilbud og etter-
spørsel som følge av kombinasjonen av en vann-
kraftbasert energiproduksjon og kaldt klima.

Artikkel 1 angir også hvilke tilpasninger som 
skal gjelde for gjennomføringen av direktivet i 
EØS-avtalen. Tilpasningene gjelder hovedsakelig 
at direktivet ikke skal få anvendelse for Liechten-
stein, videre at direktivets artikkel 3 (1) andre 
ledd om nasjonale mål ikke får anvendelse for 
EFTA-landene. Tilpasningene går utover dette ut 
på at Norge og Island skal notifisere sin nasjonale 
handlingsplan til ESA, samt at Norge og Island 
skal forelegge en rapport om fremskrittene med 
hensyn til å fremme bruk av energi fra fornybare 
energikilder innen 31. desember 2013, og hvert år 
deretter. Den femte og siste rapporten skal frem-
legges innen 31. desember 2021. 

Artikkel 1 slår også fast at Norges mål for for-
nybar energi skal bestå i at andel energi fra forny-
bare energikilder skal utgjøre 67,5 % av totalt ener-
gibruk i 2020.

I Artikkel 2 er det slått fast at teksten i Direktiv 
2009/28/EC på islandsk og norsk språk, som skal 
publiseres i EØS-tillegget til Den Europeiske Uni-

ons Tidende3, skal anses for å være autentiske.
I Artikkel 3 er det slått fast at avgjørelsen skal 

tre i kraft straks alle notifikasjoner under artikkel 
103 (1) i avtalen har blitt foretatt til EØS-komiteen 

I Artikkel 4 er det slått fast at avgjørelsen skal 
bli publisert under punktet «EØS-organer» i EØS-
tillegget til Den Europeiske Unions Tidende.

4.2 Nærmere om tilpasningene for  
EØS/EFTA-landene

EØS/EFTA-landene er ikke med i EUs byrdefor-
deling av EUs mål frem til 2020. Det har vært 
behov for tilpasninger for Island og Norge for å 
fastsette egne nasjonale mål. Norge og Island er i 
en særegen posisjon når det gjelder fornybar 
energi – med en fornybarandel som er langt høye-
re enn noe EU-land. De tilpassede målene vil 
fremgå av Fornybardirektivets Vedlegg I, pkt. A. 
Målene som er foreslått for landene reflekterer at 
begge landene allerede i utgangspunktet har en 
meget høy fornybarandel. 

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kompetanse 
til å sikre korrekt oppfølging og gjennomføring av 
direktivet anses avgrenset av Avtale om oppret-
telse av et Overvåkningsorgen og en Domstol 
(ODA) av 2. mai 1992.

4.3 Gjennomføring av fornybardirektivet i 
norsk rett

Gjennomføring av fornybardirektivet nødvendig-
gjør ikke lovendringer, men enkelte mindre for-
skriftsendringer. Direktivet artikkel 15 om opprin-
nelsesgarantier og artikkel 16 om tilgang til og 
drift av nettet nødvendiggjør endringer i forskrif-
ter fastsatt av Olje- og energidepartementet og 
NVE i medhold av energiloven; nærmere bestemt 
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 
11. mars 1999 nr. 302 (kontrollforskriften), for-
skrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av 
elektrisk energi av 14. desember 2007 nr. 1652 og 
forskrift om systemansvaret i kraftsystemet av 7. 
mai 2002 nr. 0448 (systemansvarsforskriften). 

Videre vil kravene om biodrivstoff og bio-
brensler (i hovedsak artikler 17-19) blant annet gi 
behov for endringer i forskrift om begrensning i 
bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre 

3  Official Journal of the European Union
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produkter av 1. juni 2004 nr. 922 (produktforskrif-
ten), fastsatt av Miljøverndepartementet. 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Det nasjonale fornybarmålet kan innfris ved økt 
utbygging av fornybar energi, lavere forbruk av 
energi, omlegging fra fossil energi til bioenergi og 
ved bruk av samarbeidsmekanismer med andre 
land. Utbygging av fornybar energi utover det 
som vurderes som lønnsomt av utbyggerne vil 
kreve støttetiltak i en eller annen form. 

Et mål på 67,5 prosent fornybar energi vurde-
res å være ambisiøst, men realistisk. Det vises til 
Stortingets behandling av lov om elsertifikater. I 
hvilken grad et slikt mål vil kreve en forsterket vir-
kemiddelbruk vil være avhengig av den økono-
miske veksten, næringsutviklingen og energipri-
sene i årene som kommer. 

De samlede konsekvensene for naturmiljø vil 
blant annet avhenge av bruken av ulike virkemid-
ler for å oppnå forpliktelsen på 67,5 prosent, her-
under hvordan og i hvilken grad forpliktelsen rea-
liseres for eksempel gjennom ny produksjon av 
ulike typer fornybar energi versus virkemidler ret-
tet inn mot energieffektivisering og redusert 
vekst i energiforbruket. 

Innen transportsektoren vil det bli krevende å 
møte forpliktelsen om 10 prosent fornybarandel i 
2020. Elektrisitet til bane utgjør i dag rundt ett 
prosentpoeng og elbiler rundt 0,1 prosentpoeng. 
Hydrogen er foreløpig på forsøksstadiet. Biodriv-
stoff bidrar med 3-4 prosentpoeng slik at vi i dag 
ligger rundt 4-5 prosentpoeng. 

Både økt bruk av biodrivstoff, elektrisitet og 
hydrogen basert på fornybar energi teller med til 
oppfyllelse av målet for transportsektoren. Kost-
nadene forbundet med transportmålet er usikre. 
Dersom fornybarandelen i transportmålet skulle 
nås ved bruk av biodrivstoff alene, gir et grovt 
anslag ut fra dagens priser en årlig merkostnad på 
i størrelsesorden 1 mrd. kroner i landtransporten.

6 Konklusjon og tilrådning

Innlemmelse av fornybardirektivet i EØS-avtalen 
betyr at EØS/EFTA-landene påtar seg konkrete 
mål for hvilken andel av energibruken som skal 
dekkes med fornybar energi i 2020. Videre åpner 
innlemmelsen for at Norge kan benytte seg av 
mulighetene som ligger i samarbeidsmekanis-
mene i direktivet.

Olje- og energidepartementet tilrår at Norge 
deltar i EØS-komiteens beslutning om innlem-
melse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å 
fremme bruken av energi fra fornybare kilder 
(fornybardirektivet). Utenriksdepartementet slut-
ter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under framlagt proposisjon til Stortinget om sam-
tykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komi-
teen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra 
fornybare (fornybardirektivet).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder 
(fornybardirektivet), i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 

2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder 
(fornybardirektivet)

I

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet). 
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. […/…] av […] om endring av 
EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, endret 
ved protokollen om justering av avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, her-
etter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:
1. Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komite-

ens beslutning nr. […/…] av […]1.
2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/

EF av 23. april 2009 om å fremme bruken av 
energi fra fornybare kilder, og om endring og 
senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 
2003/30/EF2 skal innlemmes i avtalen.

3. Direktiv 2009/28/EF opphever europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2001/77/EF3, som er 
innlemmet i avtalen og som følgelig skal opphe-
ves i avtalen. 

4. Norges oppfyllelse av målet for andel energi fra 
fornybare kilder i brutto sluttforbruk av energi 
i 2020 må ses i sammenheng med den opp-
rinnelige høye andelen fornybar energi sam-
menlignet med medlemsstatene i EU, og den 
usikkerhet i tilbud og etterspørsel som kombi-
nasjonen av et vannbasert energiproduksjons-
system og et kaldt klima medfører –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IV gjøres følgende endringer:
1. Nummer 19 (europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2001/77/EF) oppheves med virkning fra 1. 
januar 2012.

2. Etter nr. 40 (kommisjonsforordning (EU) nr. 
774/2010) skal nytt nr. 41 lyde:

«41.32009 L 0028: Europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 

2009 om å fremme bruken av energi fra 
fornybare kilder, og om endring og 
senere oppheving av direktiv 2001/77/
EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 
5.6.2009, s. 16).

Direktivets bestemmelser skal for 
denne avtales formål gjelde med føl-
gende tilpasning:
a. Dette direktiv får ikke anvendelse 

for Liechtenstein.
b. Artikkel 3 nr. 1 annet punktum får 

ikke anvendelse for EFTA-statene.
c. I artikkel 4 nr. 2 tilføyes følgende:

«Norge og Island skal underrette 
EFTAs overvåkningsorgan om sine 
nasjonale handlingsplaner for forny-
bar energi innen seks måneder etter 
den dato EØS-komiteens beslutning 
nr. […], som innlemmer direktiv 
2009/28/EF i avtalen, trer i kraft.»

d. I artikkel 22 nr. 1 tilføyes følgende:
«Norge og Island skal framlegge 

en rapport om framdriften i fremmin-
gen og bruken av energi fra forny-
bare kilder innen 31. desember 2013, 
og deretter hvert annet år. Den 
femte rapporten, som skal framleg-
ges innen 31. desember 2021, skal 
være den siste rapporten som kre-
ves.»

e. I vedlegg I bokstav A tilføyes følgen-
de:

»

1 Ennå ikke kunngjort.
2 EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.
3 EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33.

Andel energi 

fra fornybare 

kilder i brutto 

sluttforbruk av 

energi, 2005 

(S2005)

Mål for andel 

energi fra for-

nybare kilder i 

brutto sluttfor-

bruk av energi, 

2020 (S2020)

Island 55,0 % 64 %

Norge 58,2 % 67,5 %
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Artikkel 2

Teksten til direktiv 2009/28/EF på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at 
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 
avtalens artikkel 103 nr. 14.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin-
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende.

Utferdiget i Brussel, […].

4 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-
lige krav angitt.]

For EØS-komiteen

Formann

[…]

EØS-komiteens sekretærer

[…] […]
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF om å 
fremme bruken av energi fra fornybare kilder, og om 
endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF 

og 2003/30/EF

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 175 
nr. 1, og artikkel 95 nr. 1 med hensyn til artikkel 
17, 18 og 19 i dette direktiv,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den euro-

peiske økonomiske og sosiale komité(1),
under henvisning til uttalelse fra Regionkomi-

teen(2),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:

1. Kontrollen med energiforbruket i Europa og 
den økende bruken av energi fra fornybare kil-
der, utgjør sammen med energiøkonomisering 
og økt energieffektivitet viktige deler av den 
pakken med tiltak som kreves for å redusere 
utslippene av klimagasser og overholde Kyoto-
protokollen til De forente nasjoners ramme-
konvensjon om klimaendring, samt for å opp-
fylle ytterligere fellesskapsforpliktelser og 
internasjonale forpliktelser om å redusere kli-
magassutslipp etter 2012. Disse faktorene spil-
ler også en viktig rolle når det gjelder å fremme 
en sikker energiforsyning, fremme den tek-
niske utviklingen og nyskapingen samt gi 
muligheter for å skape arbeidsplasser og regio-
nalutvikling, særlig i landdistrikter og isolerte 
områder.

2. Særlig er flere teknologiske forbedringer, sti-
muleringstiltak for bruk og utbygging av 
offentlig transport, utnytting av energieffektiv 
teknologi og bruk av energi fra fornybare kil-

der innen transport noen av de mest effektive 
virkemidlene Fellesskapet har for å redusere 
sin avhengighet av importert olje i transport-
sektoren, der problemet med sikker energifor-
syning er særlig presserende, og for å påvirke 
markedet for transportdrivstoff.

3. Mulighetene for å skape økonomisk vekst gjen-
nom nyskaping og en bærekraftig og konkur-
ransedyktig energipolitikk er blitt anerkjent. 
Produksjonen av energi fra fornybare kilder er 
ofte avhengig av lokale eller regionale små og 
mellomstore bedrifter (SMB-er). De mulighe-
tene for vekst og sysselsetting som investerin-
ger i regional og lokal energiproduksjon fra for-
nybare kilder skaper i medlemsstatene og 
deres regioner, er viktige. Kommisjonen og 
medlemsstatene bør derfor støtte nasjonale og 
regionale utviklingstiltak i disse områdene, 
oppmuntre til utveksling av beste praksis mel-
lom lokale og regionale utviklingsinitiativ når 
det gjelder energiproduksjon fra fornybare kil-
der, og fremme bruken av strukturfond på 
dette området.

4. Ved fremming av utviklingen av markedet for 
fornybare energikilder er det viktig å ta hensyn 
til den positive innvirkningen på regionale og 
lokale utviklingsmuligheter, eksportmulighe-
ter og mulighetene for sosial utjevning og sys-
selsetting, særlig når det gjelder SMB-er og 
uavhengige energiprodusenter.

5. For å kunne redusere utslippene av klimagas-
ser i Fellesskapet og redusere dets avhengig-
het av import av energi, bør utviklingen av 
energi fra fornybare kilder være nært knyttet 
til økt energieffektivitet.

6. Demonstrasjons- og markedsføringsfasen av 
desentralisert teknologi for fornybar energi 
bør støttes. Utviklingen mot en desentralisert 
energiproduksjon har mange fordeler, blant 
annet utnytting av lokale energikilder, økt lokal 
energiforsyningssikkerhet, kortere transport-
avstander og mindre tap ved energioverføring. 

1 Uttalelse av 17. september 2008 (EUT C 77 av 31.3.2009, s. 
43).

2 EUT C 325 av 19.12.2008, s. 12.
3 Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2008 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. april 
2009.
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Slik desentralisering bidrar også til samfunns-
utvikling og -utjevning ved at den skaper inn-
tektskilder og arbeidsplasser lokalt.

7. Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/
77/EF av 27. september 2001 om fremjing av 
elektrisitet som er produsert frå fornybare 
energikjelder i den indre elektrisitetsmarkna-
den(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/30/EF av 8. mai 2003 om fremming av 
bruk av biodrivstoff eller annet fornybart driv-
stoff i transportvirksomhet(5), er det utarbei-
det definisjoner for forskjellige typer energi fra 
fornybare kilder. Ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om 
felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft(6) er det utarbeidet definisjoner for elek-
trisitetssektoren generelt. Av klarhetshensyn 
og av hensyn til rettssikkerheten bør de 
samme eller lignende definisjoner brukes i 
dette direktiv.

8. Av kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 
med tittelen «Renewable Energy Roadmap — 
Renewable energies in the 21st century: build-
ing a more sustainable future» («Veikart for for-
nybar energi — Fornybar energi i det 21. 
århundre: å bygge en mer bærekraftig fram-
tid») framgår det at passende og realistiske mål 
vil være at 20 % av det samlede energiforbruket 
og 10 % av energiforbruket i transportsektoren 
kommer fra energi fra fornybare kilder, og at 
en ramme med bindende mål bør gi næringsli-
vet den langsiktige stabiliteten det trenger for å 
kunne foreta fornuftige og bærekraftige inves-
teringer i sektoren for fornybar energi, noe 
som kan redusere avhengigheten av importert 
fossilt brensel og styrke bruken av ny energi-
teknologi. Disse målene inngår i målet om en 
energieffektivisering på 20 % innen 2020 fast-
satt i kommisjonsmeldingen av 19. oktober 
2006 med tittelen «Action Plan for Energy Effi-
ciency: Realising the Potential» («Handlings-
plan for energieffektivitet: utnytting av potensi-
alet») som ble godkjent av Det europeiske råd 
i mars 2007 og av Europaparlamentet i dets 
resolusjon av 31. januar 2008 om nevnte hand-
lingsplan.

9. Det europeiske råd bekreftet i mars 2007 Fel-
lesskapets forpliktelse til å utvikle produksjon 
av energi fra fornybare kilder i hele Fellesska-
pet også etter 2010. Rådet gav sin tilslutning til 
et bindende mål om at innen 2020 skal energi 

fra fornybare kilder utgjøre 20 % av Fellesska-
pets samlede energiforbruk, og et bindende 
mål, som alle medlemsstater skal oppfylle, om 
at innen 2020 skal biodrivstoff utgjøre minst 10 
% av forbruket av bensin og diesel til transport, 
og dette skal innføres på en kostnadseffektiv 
måte. Rådet erklærte at det er hensiktsmessig 
med et bindende mål for biodrivstoff, forutsatt 
at produksjonen er bærekraftig, at annengene-
rasjons biodrivstoff blir tilgjengelig på marke-
det og at europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på 
bensin og dieselolje(7) blir endret slik at det til-
lates passende blandingsnivåer. Det euro-
peiske råd gjentok i mars 2008 at det er av 
avgjørende betydning å utvikle og oppfylle 
effektive kriterier for en bærekraftig utvikling 
for biodrivstoff, samt å sikre at annengenera-
sjons biodrivstoff er tilgjengelig på markedet. 
Det europeiske råd viste i juni 2008 igjen til kri-
teriene for en bærekraftig utvikling og utviklin-
gen av annengenerasjons biodrivstoff, og 
understreket behovet for å vurdere hvilken inn-
virkning produksjonen av biodrivstoff kan ha 
på landbruksvarer som skal brukes som 
næringsmidler, og om nødvendig treffe tiltak 
for å avhjelpe mangler. Rådet erklærte også at 
det bør foretas ytterligere vurdering av de mil-
jømessige og samfunnsmessige konsekven-
sene av produksjonen og forbruket av biodriv-
stoff.

10. I sin resolusjon av 25. september 2007 om vei-
kartet for fornybar energi i Europa(8) oppfor-
dret Europaparlamentet Kommisjonen om 
innen utgangen av 2007 å legge fram et forslag 
til en lovgivningsramme for energi fra forny-
bare kilder, idet det viste til betydningen av å 
fastsette mål for andeler av energi fra forny-
bare kilder på fellesskaps- og medlems-
statsplan.

11. Det er nødvendig å fastsette klare og entydige 
regler for beregning av andelen energi fra for-
nybare kilder, og for å definere disse kildene. I 
denne forbindelse bør den energien som finnes 
i hav og andre vannforekomster i form av bøl-
ger, havstrømmer, tidevann, temperaturfor-
skjeller i hav eller saltgradienter i havet, tas 
med.

12. Bruken av materiale fra landbruket som både 
fast og halvtflytende husdyrgjødsel og annet 
avfall fra dyr og organisk avfall til å produsere 
biogass, har på bakgrunn av det store potensi-

4 EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33.
5 EUT L 123 av 17.5.2003, s. 42.
6 EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.

7 EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58.
8 EUT C 219 E av 28.8.2008, s. 82.
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alet for å redusere klimagassutslippene, bety-
delige miljøfordeler ved både varme- og kraft-
produksjon og når det brukes som biodrivstoff. 
Biogassanlegg kan som følge av sin desentrali-
serte art og den regionale investeringsstruktu-
ren, bidra i betydelig grad til en bærekraftig 
utvikling i landdistrikter og gi gårdbrukere nye 
inntektsmuligheter.

13. På bakgrunn av Europaparlamentets, Rådets 
og Kommisjonens standpunkter, er det hen-
siktsmessig å fastsette bindende nasjonale mål 
som er i tråd med at andelen energi fra forny-
bare kilder innen 2020 skal tilsvare 20 % av 
energiforbruket og 10 % av energiforbruket i 
transportsektoren i Fellesskapet.

14. Hovedformålet med bindende nasjonale mål er 
å gi investorer forutsigbarhet og å oppmuntre 
til kontinuerlig utvikling av teknologier som 
produserer energi fra alle typer fornybare kil-
der. Beslutningen om hvorvidt et mål skal være 
bindende eller ikke, bør derfor ikke utsettes i 
påvente av en mulig framtidig hendelse.

15. Medlemsstatene har forskjellig utgangspunkt, 
forskjellig potensial for fornybar energi og 
energiblandingen varierer. Det er derfor nød-
vendig å omsette Fellesskapets mål om 20 % til 
individuelle mål for hver enkelt medlemsstat, 
idet det tas behørig hensyn til en rettferdig og 
passende fordeling som tar i betraktning med-
lemsstatenes forskjellige utgangspunkter og 
potensialer, herunder deres nåværende andel 
energi fra fornybare kilder og eksisterende 
energisammensetning. Dette bør gjøres ved å 
fordele den påkrevde samlede økningen i bruk 
av energi fra fornybare kilder mellom med-
lemsstatene, på grunnlag av en lik økning i 
hver enkelt medlemsstats andel vektet i for-
hold til deres BNP, justert for å gjenspeile 
deres utgangspunkt, og ved at beregning fore-
tas i henhold til brutto sluttforbruk av energi, 
idet det tas hensyn til medlemsstatenes tidli-
gere innsats i forbindelse med bruken av 
energi fra fornybare kilder.

16. Derimot bør målet om 10 % for energi fra forny-
bare kilder i transportsektoren settes til 
samme nivå for alle medlemsstater for å sikre 
konsekvens i spesifikasjonene for og tilgjenge-
ligheten av transportdrivstoff. Siden handelen 
med transportdrivstoff fungerer godt, vil med-
lemsstater med liten tilgang til de relevante res-
sursene enkelt kunne få tak i biodrivstoff fra 
andre steder. Samtidig som det vil være teknisk 
mulig for Fellesskapet å nå målet om bruk av 
energi fra fornybare kilder i transportsektoren 
utelukkende gjennom innenlandsk produk-

sjon, er det både sannsynlig og ønskelig at 
målet faktisk nås gjennom en kombinasjon av 
innenlandsk produksjon og import. For dette 
formål bør Kommisjonen overvåke forsynin-
gen til fellesskapsmarkedet av biodrivstoff, og 
eventuelt foreslå relevante tiltak for å skape 
balanse mellom innenlandsk produksjon og 
import, idet det blant annet tas hensyn til utvik-
lingen av multilaterale og bilaterale handelsfor-
handlinger, til miljømessige, samfunnsmessige 
og økonomiske hensyn, og til sikkerheten i 
energiforsyningen.

17. Energieffektivisering er et viktig mål for Felles-
skapet, og målet er å øke energieffektiviserin-
gen med 20 % innen 2020. Dette målet, sammen 
med eksisterende og framtidig regelverk, her-
under europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygnin-
gers energiytelse(9), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/32/EF av 6. juli 2005 om opp-
rettelse av en ramme for å fastsette krav til 
utforming av energiforbrukende produkter(10) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/
32/EF av 5. april 2006 om effektiv sluttbruk av 
energi og energitjenester(11), spiller en viktig 
rolle for å sikre at klima- og energimålene nås 
til lavest mulig kostnad, og kan også gi nye 
muligheter for økonomien i Den europeiske 
union. Energieffektivitets- og energiøkonomi-
seringspolitikken er noen av de mest effektive 
virkemidlene medlemsstatene kan bruke for å 
øke prosentdelen energi fra fornybare kilder, 
og medlemsstatene vil på den måten enklere 
kunne oppnå de samlede nasjonale målene og 
målene for transport med hensyn til energi fra 
fornybare kilder fastsatt ved dette direktiv.

18. Det vil påhvile medlemsstatene å foreta betyde-
lig energieffektivisering i alle sektorer for 
enklere å kunne oppnå sine mål om energi fra 
fornybare kilder, som uttrykkes som en pro-
sentdel av brutto sluttforbruk av energi. Beho-
vet for energieffektivitet i transportsektoren er 
absolutt nødvendig, siden et bindende mål 
angitt i prosent for energi fra fornybare kilder 
sannsynligvis vil bli stadig vanskeligere å opp-
nå på en bærekraftig måte dersom det samlede 
behovet for energi til transport fortsetter å øke. 
Det bindende målet for transport på 10 % som 
alle medlemsstater skal oppnå, bør derfor defi-
neres som den andelen av sluttforbruket av 
energi i transport som skal oppnås fra forny-

9 EFT L 1 av 4.1.2003, s. 65.
10 EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.
11 EUT L 114 av 27.4.2006, s. 64.
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bare kilder som helhet, og ikke bare fra bio-
drivstoff.

19. For å sikre at de bindende nasjonale overord-
nede målene oppnås, bør medlemsstatene 
arbeide mot et veiledende forløp for hvordan 
de endelige bindende målene skal oppnås. De 
bør utarbeide en nasjonal handlingsplan for for-
nybar energi med opplysninger om mål for for-
skjellige sektorer, samtidig som det tas i 
betraktning at biomasse kan brukes på for-
skjellige måter, og at det derfor er viktig å 
utnytte nye biomasseressurser. Dessuten bør 
medlemsstatene legge fram hvilke tiltak som 
kreves for å nå disse målene. Hver medlems-
stat bør, når den anslår sitt forventede brutto 
sluttforbruk av energi i den nasjonale hand-
lingsplanen for fornybar energi, vurdere i hvil-
ken grad energieffektivitets- og energiøkono-
miseringstiltakene kan bidra til at de nasjonale 
målene nås. Medlemsstatene bør ta hensyn til 
den optimale kombinasjonen av energieffekti-
vitetsteknologi og energi fra fornybare kilder.

20. For at fordelene fra de teknologiske framskrit-
tene og stordriftsfordelene skal kunne høstes, 
bør det veiledende forløpet ta hensyn til mulig-
heten for en hurtigere vekst i bruken av energi 
fra fornybare kilder i framtiden. Det kan derfor 
vies særlig oppmerksomhet til sektorer som 
lider uforholdsmessig under mangelen på tek-
nologiske framskritt og stordriftsfordeler, og 
som derfor forblir underutviklet, men som i 
framtiden i betydelig grad kan bidra til at måle-
ne for 2020 nås.

21. Det veiledende forløpet bør ha 2005 som 
utgangspunkt, ettersom det er det siste året 
med pålitelige data om nasjonale andeler av 
energi fra fornybare kilder.

22. For at målene i dette direktiv skal nås, kreves 
det at Fellesskapet og medlemsstatene setter 
av betydelige økonomiske ressurser til fors-
kning og utvikling når det gjelder teknologi for 
fornybar energi. Særlig bør Det europeiske 
institutt for innovasjon og teknologi i høy grad 
prioritere forskning og utvikling innenfor tek-
nologi for fornybar energi.

23. Medlemsstatene kan oppmuntre lokale og 
regionale myndigheter til å sette mål som er 
høyere enn de nasjonale målene, trekke lokale 
og regionale myndigheter med i arbeidet med 
å utarbeide nasjonale handlingsplaner for for-
nybar energi, og i holdningsskapende arbeid 
om fordelene ved energi fra fornybare kilder.

24. For å kunne utnytte det fulle potensialet til bio-
masse, bør Fellesskapet og medlemsstatene 
fremme økt utnytting av eksisterende tømmer-

reserver og utvikling av nye skogbrukssyste-
mer.

25. Medlemsstatene har forskjellig potensial for 
fornybar energi, og benytter forskjellige støtte-
ordninger for energi fra fornybare kilder på 
nasjonalt plan. De fleste medlemsstatene 
benytter støtteordninger som gir fordeler ute-
lukkende til energi fra fornybare kilder som 
produseres på deres eget territorium. For at de 
nasjonale støtteordningene skal fungere på en 
tilfredsstillende måte, er det viktig at medlems-
statene kan kontrollere virkningen av og kost-
nadene ved sine nasjonale støtteordninger 
etter hvilket potensial de har. Et viktig virke-
middel for å nå målet med dette direktiv er å 
sikre at de nasjonale støtteordningene på 
samme måte som i direktiv 2001/77/EF, funge-
rer på en tilfredsstillende måte, med sikte på å 
opprettholde investorenes tillit og la medlems-
statene utforme effektive nasjonale tiltak for å 
oppfylle målene. Dette direktiv tar sikte på å 
legge til rette for støtte til energi fra fornybare 
kilder på tvers av landegrensene uten at dette 
påvirker nasjonale støtteordninger. Det innfø-
rer valgfrie samarbeidsordninger mellom med-
lemsstatene, som gjør at de kan inngå avtaler 
om i hvor stor grad én medlemsstat skal støtte 
energiproduksjonen i en annen, og i hvor stor 
grad energiproduksjonen fra fornybare kilder 
skal medregnes i den ene eller den annen med-
lemsstats overordnede mål. For å sikre at 
begge tiltakene for å oppfylle målene, dvs. 
nasjonale støtteordninger og samarbeidsord-
ninger, er effektive, er det avgjørende at med-
lemsstatene er i stand til å bestemme om og i 
hvilken grad deres nasjonale støtteordninger 
gjelder for produksjon av energi fra fornybare 
energikilder produsert i andre medlemsstater, 
og inngå avtaler om dette ved å anvende samar-
beidsordningene fastsatt i dette direktiv.

26. Det er ønskelig at energiprisene gjenspeiler 
eksterne kostnader ved energiproduksjon og -
forbruk, herunder, dersom relevant, miljømes-
sige og samfunnsmessige kostnader samt hel-
sekostnader.

27. Offentlig støtte er nødvendig for å nå Fellesska-
pets mål om å produsere mer elektrisitet fra 
fornybare energikilder, særlig så lenge prisene 
på elektrisitet i det indre marked ikke gjenspei-
ler de fulle miljømessige og samfunnsmessige 
kostnadene og fordelene ved de energikildene 
som benyttes.

28. Fellesskapet og medlemsstatene bør etter-
strebe å redusere det samlede forbruket av 
energi i transportsektoren og øke energieffek-
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tiviteten i samme sektor. Det viktigste virke-
middelet for å redusere energiforbruket i 
transportsektoren omfatter planlegging av 
transport, støtte til offentlig transport, økning 
av andelen av elektriske kjøretøyer i produk-
sjon og å produsere kjøretøyer som er mer 
energieffektive og mindre både med hensyn til 
størrelse og slagvolum.

29. Medlemsstatene bør ha som mål å spre blan-
dingen av energi fra fornybare kilder i alle 
transportsektorer. Kommisjonen bør innen 1. 
juni 2015 framlegge en rapport for Europapar-
lamentet og Rådet der potensialet for å øke bru-
ken av energi fra fornybare kilder innenfor 
hver transportsektor er skissert.

30. Ved beregning av bidraget fra vannkraft og 
vindkraft for dette direktivs formål, bør virknin-
gene av klimavariasjonene utjevnes ved hjelp 
av en normaliseringsregel. Videre bør elektri-
sitet produsert i pumpekraftverk som bruker 
vann som tidligere er pumpet opp til et høyere 
nivå, ikke anses som elektrisitet produsert fra 
fornybare energikilder.

31. Varmepumper som gjør det mulig å bruke 
aerotermisk, geotermisk eller hydrotermisk 
varme på et nyttig temperaturnivå, trenger 
elektrisitet eller annen hjelpeenergi for å fun-
gere. Den energien som brukes til å drive var-
mepumper, bør derfor fratrekkes den samlede 
nyttbare varmen. Bare varmepumper med en 
effekt som betydelig overstiger den primær-
energien som kreves for å drive den, bør tas i 
betraktning.

32. I passive energisystemer brukes bygningskon-
struksjonen til å utnytte energi. Dette betrak-
tes som spart energi. For å unngå dobbelttel-
ling bør energi som utnyttes på denne måten, 
ikke medregnes for dette direktivs formål.

33. Noen medlemsstater har en stor andel av luft-
fart i sitt brutto sluttforbruk av energi. På bak-
grunn av eksisterende teknologiske og lovgiv-
ningsmessige begrensninger som hindrer 
kommersiell bruk av biodrivstoff i luftfarten, 
bør det fastsettes et delvis unntak for slike 
medlemsstater, ved at de ved beregningen av 
sitt brutto sluttforbruk av energi i nasjonal luft-
transport kan trekke fra den mengden som de 
overskrider 150 % av fellesskapsgjennomsnittet 
for brutto sluttforbruk av energi i luftfart i 2005 
med, som vurdert av Eurostat, dvs. 6,18 %. 
Kypros og Malta er på grunn av at de er øyer og 
at de ligger i et randområde, avhengig av luft-
fart som transportmiddel, og det er av avgjø-
rende betydning for deres borgere og økono-
mi. Som følge av dette har Kypros og Malta et 

brutto sluttforbruk av energi i nasjonal lufttran-
sport som er uforholdsmessig høyt, dvs. mer 
enn tre ganger så høyt som fellesskapsgjen-
nomsnittet i 2005, og påvirkes derfor ufor-
holdsmessig av eksisterende teknologiske og 
lovgivningsmessige begrensninger. For disse 
medlemsstatene bør det derfor fastsettes at 
unntaket skal dekke den mengden som de 
overskrider fellesskapsgjennomsnittet for 
brutto sluttforbruk av energi i luftfart i 2005 
med, som vurdert av Eurostat, dvs. 4,12 %.

34. For å oppnå en energimodell som støtter 
energi fra fornybare kilder, er det nødvendig å 
oppmuntre til strategisk samarbeid mellom 
medlemsstatene, som eventuelt involverer 
regioner og lokale myndigheter.

35. Samtidig som det tas hensyn til bestemmel-
sene i dette direktiv, bør medlemsstatene opp-
muntres til alle relevante former for samarbeid 
i forhold til målene fastsatt i dette direktiv. Et 
slikt samarbeid kan skje på alle plan, bilateralt 
eller multilateralt. Bortsett fra de ordningene 
som påvirker beregning og oppfyllelse av mål 
som fastsettes utelukkende i dette direktiv, det 
vil si statistiske overføringer mellom medlems-
statene, fellesprosjekter og felles støtteordnin-
ger, kan samarbeid også skje i form av for 
eksempel utveksling av opplysninger og beste 
praksis, som fastsatt særlig i åpenhetsplattfor-
men som innføres ved dette direktiv, og annen 
frivillig samordning mellom alle typer støtte-
ordninger.

36. For å skape muligheter for å redusere kostna-
dene ved å oppnå målene fastsatt i dette direk-
tiv, er det hensiktsmessig både å legge til rette 
for at medlemsstatene kan bruke energi som er 
produsert fra fornybare kilder i andre med-
lemsstater, og å gjøre det mulig for medlems-
statene å medregne energi fra fornybare kilder 
som er brukt i andre medlemsstater, i egne 
nasjonale mål. Det kreves derfor fleksible til-
tak, men de holdes under medlemsstatenes 
kontroll slik at de ikke skal påvirke deres evne 
til å nå de nasjonale målene. Disse fleksible til-
takene kan være statistiske overføringer, felles-
prosjekter mellom medlemsstatene eller felles 
støtteordninger.

37. Det bør være mulig å medregne importert 
elektrisitet produsert fra fornybare energikil-
der utenfor Fellesskapet, i medlemsstatenes 
mål. For å unngå en nettoøkning i utslipp av kli-
magasser ved at eksisterende fornybare kilder 
omgås og helt eller delvis erstattes av konven-
sjonelle energikilder, skal bare elektrisitet pro-
dusert ved anlegg for fornybar energi som set-
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tes i drift etter at dette direktiv er trådt i kraft, 
eller ved økt kapasitet ved et anlegg som er 
renovert etter den datoen, kunne medregnes. 
For å sikre tilstrekkelig effekt av energi fra for-
nybare kilder som erstatter konvensjonell 
energi både i Fellesskapet og tredjestater, bør 
det sikres at slik import kan spores og medreg-
nes på en pålitelig måte. Avtaler med tredjesta-
ter vedrørende organiseringen av slik handel 
med elektrisitet fra fornybare energikilder, 
skal vurderes. Dersom traktatpartene, i hen-
hold til en beslutning for dette formål gjort i 
samsvar med traktaten om opprettelse av ener-
gifellesskapet(12), blir bundet av de relevante 
bestemmelsene i dette direktiv, skal de samar-
beidstiltakene mellom medlemsstatene som er 
fastsatt ved dette direktiv, få anvendelse på 
dem.

38. Når medlemsstatene sammen med én eller 
flere tredjestater setter i gang fellesprosjekter 
for produksjon av elektrisitet fra fornybare 
energikilder, bør disse fellesprosjektene bare 
gjelde nybygde anlegg eller anlegg der kapasi-
teten nylig er utvidet. Dette vil bidra til å sikre 
at andelen energi fra fornybare kilder i tredje-
statens samlede energiforbruk ikke blir redu-
sert på grunn av importen av energi fra forny-
bare kilder i Fellesskapet. Dessuten bør de 
berørte medlemsstatene forenkle den berørte 
tredjestatens innenlandske bruk av deler av 
elektrisitetsproduksjonen ved anlegg som 
omfattes av fellesprosjektet. Videre bør den 
berørte tredjestaten oppmuntres av Kommisjo-
nen og medlemsstatene til å utvikle en politikk 
for fornybar energi som inneholder ambisiøse 
mål.

39. Tatt i betraktning av at prosjekter av stor euro-
peisk interesse i tredjestater, for eksempel sol-
energiplanen for Middelhavet, kan trenge lang 
tid før de fullt ut er sammenkoplet med Felles-
skapets territorium, bør utviklingen av slike 
prosjekter forenkles ved at medlemsstatene til-
lates å medregne i sine nasjonale mål en 
begrenset mengde elektrisitet produsert ved 
slike prosjekter mens forbindelsesledningene 
bygges.

40. Den framgangsmåten som skal brukes av den 
myndigheten som er ansvarlig for å føre tilsyn 
med godkjenning, sertifisering og lisensutste-
delse for anlegg for fornybar energi, bør være 
objektiv, oversiktlig, forholdsmessig og ikke 
innebære forskjellsbehandling når det gjelder 
anvendelse av reglene på de enkelte prosjek-

tene. Det bør særlig unngås unødvendige byr-
der som kan følge når prosjekter for fornybar 
energi klassifiseres som anlegg som utgjør stor 
helserisiko.

41. Mangelen på oversiktlige regler og samord-
ning mellom forskjellige myndighetsorganer 
har vist seg å være til hinder for utviklingen av 
energi fra fornybare kilder. Det bør derfor tas 
hensyn til den særlige strukturen i sektoren for 
fornybar energi når nasjonale, regionale og 
lokale myndigheter går gjennom sine adminis-
trative framgangsmåter for å gi tillatelse til å 
bygge og drive anlegg og infrastruktur for til-
knyttede overførings- og distribusjonsnett for 
produksjon av elektrisitet, varme, kjøling eller 
transportdrivstoff fra fornybare energikilder. 
Administrative framgangsmåter for godkjen-
ning bør forenkles i tråd med oversiktlige tids-
planer for anlegg som bruker energi fra forny-
bare kilder. Regler og retningslinjer for plan-
legging bør tilpasses slik at det tas hensyn til 
kostnadseffektivt og miljøvennlig utstyr til opp-
varming, kjøling og elektrisitet som bruker for-
nybar energi.

42. For å kunne få en hurtig utnytting av energi fra 
fornybare kilder, og på bakgrunn av deres 
generelt høye bærekraftige og miljøvennlige 
kvalitet, bør medlemsstatene når de anvender 
administrative regler, planleggingsstrukturer 
og lovgivning som er utformet for å utstede 
lisenser til anlegg med hensyn til reduksjon og 
kontroll av forurensning for industrianlegg, for 
å bekjempe luftforurensning og for å hindre 
eller gjøre utslippet av farlige stoffer i miljøet så 
lavt som mulig, ta hensyn til det bidraget som 
fornybare energikilder utgjør for å oppfylle mil-
jø- og klimaendringsmålene, særlig sammen-
lignet med anlegg der det ikke benyttes forny-
bar energi.

43. For å stimulere den enkelte borger til å bidra til 
de målene som er fastsatt i dette direktiv, bør 
de relevante myndigheter vurdere muligheten 
for å erstatte godkjenninger med enkle under-
retninger til vedkommende organ når det 
anlegges små, desentraliserte enheter for pro-
duksjon av energi fra fornybare kilder.

44. Det bør sikres at det er sammenheng mellom 
målene i dette direktiv og Fellesskapets andre 
miljøregelverk. Medlemsstatene bør særlig 
ved framgangsmåtene for vurdering, planleg-
ging og lisensutstedelse for anlegg for forny-
bar energi, ta hensyn til hele Fellesskapets mil-
jøregelverk og det bidraget som fornybare 
energikilder utgjør for å oppfylle miljø- og kli-

12 EUT L 198 av 20.7.2006, s. 18.
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maendringsmålene, særlig sammenlignet med 
anlegg der det ikke benyttes fornybar energi.

45. Nasjonale tekniske spesifikasjoner og andre 
krav som hører inn under virkeområdet for 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF 
av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre 
for standarder og tekniske forskrifter samt 
regler for informasjonssamfunnstjenester(13), 
som for eksempel gjelder kvalitetsnivåer, prø-
vingsmetoder eller bruksvilkår, bør ikke skape 
handelshindringer med hensyn til utstyr og 
systemer for fornybar energi. Derfor bør ikke 
støtteordninger for energi fra fornybare kilder 
foreskrive nasjonale tekniske spesifikasjoner 
som avviker fra eksisterende fellesskapsstan-
darder eller krever at utstyret eller systemene 
som skal støttes, skal sertifiseres eller prøves 
på et bestemt sted eller av et bestemt organ.

46. Medlemsstatene bør vurdere ordninger for å 
fremme fjernvarme og fjernkjøling fra energi 
fra fornybare kilder.

47. På nasjonalt og regionalt plan har regler og for-
pliktelser for minstekrav om bruk av energi fra 
fornybare kilder i nye og rehabiliterte bygnin-
ger ført til betydelig økning i bruken av energi 
fra fornybare kilder. Det skal oppmuntres til 
slike tiltak i et bredere fellesskapsperspektiv, 
samtidig som det arbeides for å fremme mer 
energieffektiv anvendelse av energi fra forny-
bare kilder gjennom byggeforskrifter og -
regler.

48. Med sikte på å lette og framskynde fastsettel-
sen av minstenivåer for bruk av energi fra for-
nybare kilder i bygninger, kan det være hen-
siktsmessig for medlemsstatene å fastsette at 
slike nivåer skal oppnås ved at en faktor for 
energi fra fornybare kilder tas med for å opp-
fylle minstekravene for energiytelse fastsatt i 
direktiv 2002/91/EF, i forbindelse med en 
kostnadsoptimal reduksjon av karbonutslipp 
per bygning.

49. Som et ledd i arbeidet med å oppmuntre til 
utnytting av energi fra fornybare kilder bør det 
gis mer opplysning og opplæring, særlig i 
varme- og kjølesektoren.

50. I den grad adgangen til eller utøvelsen av yrket 
som installatør er lovregulert, er forutsetnin-
gene for godkjenning av faglige kvalifikasjoner 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjen-
ning av faglige kvalifikasjoner(14). Dette direk-

tiv får derfor anvendelse med forbehold for 
direktiv 2005/36/EF.

51. Mens det ved direktiv 2005/36/EF er fastsatt 
krav om gjensidig godkjenning av faglige kva-
lifikasjoner, herunder for arkitekter, er det et 
ytterligere behov for å sikre at arkitekter og 
planleggere nøye tar stilling til hvordan forny-
bare energikilder og høyeffektiv teknologi kan 
kombineres optimalt i deres planer og kon-
struksjoner. Medlemsstatene bør derfor gi 
klare retningslinjer med hensyn til dette. 
Dette skal gjøres med forbehold for bestem-
melsene i direktiv 2005/36/EF, særlig artikkel 
46 og 49.

52. Opprinnelsesgarantier utstedt i henhold til 
dette direktiv, har utelukkende som formål å 
godtgjøre overfor en sluttkunde at en gitt andel 
eller mengde energi er produsert fra fornybare 
kilder. En opprinnelsesgaranti kan overføres, 
uavhengig av hvilken energi den gjelder, fra en 
innehaver til en annen. For å sikre at en elektri-
sitetsenhet fra fornybare energikilder ikke til-
deles mer enn én gang til en sluttkunde, bør 
det imidlertid unngås at opprinnelsesgarantier 
dobbelttelles og tildeles to ganger. Energi fra 
fornybare kilder som produsenten har solgt 
den tilhørende opprinnelsesgarantien separat 
for, bør ikke meddeles eller selges til sluttkun-
den som energi fra fornybare kilder. Det er vik-
tig å skille mellom grønne sertifikater brukt til 
støtteordninger, og opprinnelsesgarantier.

53. Det er hensiktsmessig å la det voksende for-
brukermarkedet for elektrisitet fra fornybare 
energikilder bidra til bygging av nye anlegg for 
energi fra fornybare kilder. Medlemsstatene 
bør derfor kunne kreve at elektrisitetsleveran-
dører som opplyser om sin energiblanding til 
sluttkunder i samsvar med artikkel 3 nr. 6 i 
direktiv 2003/54/EF, tar med en minste pro-
sentdel av opprinnelsesgarantier fra nybygde 
anlegg som produserer energi fra fornybare 
kilder, forutsatt at et slikt krav er i samsvar med 
fellesskapsretten.

54. Det er viktig å gi opplysninger om hvordan den 
støttede elektrisiteten distribueres til sluttkun-
dene, i samsvar med artikkel 3 nr. 6 i direktiv 
2003/54/EF. For å kunne forbedre kvaliteten 
på disse opplysningene til kundene, særlig når 
det gjelder mengden energi fra fornybare kil-
der produsert ved nye anlegg, bør Kommisjo-
nen vurdere effektiviteten til de tiltakene som 
medlemsstatene har truffet.

55. Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/
8/EF av 11. februar 2004 om fremming av 
kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttbar 

13 EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
14 EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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varme på det indre marked for energi(15) er det 
fastsatt opprinnelsesgarantier for å bevise opp-
rinnelsen til elektrisitet produsert fra høyeffek-
tive kraftvarmeanlegg. Slike opprinnelsesga-
rantier kan ikke brukes ved angivelse av bru-
ken av energi fra fornybare kilder i samsvar 
med artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF, 
siden dette kan føre til at de dobbelttelles og 
meddeles to ganger.

56. Opprinnelsesgarantier gir ikke i seg selv rett til 
å bli omfattet av nasjonale støtteordninger.

57. Det er behov for å støtte integreringen av 
energi fra fornybare kilder i overførings- og 
distribusjonsnettet, og bruken av systemer for 
energilagring for å sikre en jevn forsyning fra 
en uregelmessig energiproduksjon fra forny-
bare kilder.

58. Utviklingen av prosjekter for fornybar energi, 
herunder prosjekter for fornybar energi av 
europeisk interesse innenfor rammen av pro-
grammet for det transeuropeiske energinett 
(TEN-E), bør framskyndes. For dette formål 
bør Kommisjonen også analysere hvordan 
finansieringen av slike prosjekter kan forbe-
dres. Det bør rettes særlig oppmerksomhet 
mot prosjekter for fornybar energi som vil 
bidra til en betydelig sikrere energiforsyning i 
Fellesskapet og nabostatene.

59. Forbindelsesledninger mellom statene foren-
kler integreringen av elektrisitet fra fornybare 
energikilder. Foruten å utjevne forskjeller kan 
forbindelsesledninger også redusere utjev-
ningskostnader, oppmuntre til reell konkur-
ranse, som gir lavere priser, og støtte utbyggin-
gen av nett. Dessuten kan deling og optimal 
bruk av overføringskapasitet bidra til å unngå 
ekstra behov for å bygge ny kapasitet.

60. Prioritert tilgang og garantert tilgang for elek-
trisitet fra fornybare energikilder er viktig for å 
kunne integrere fornybare energikilder i det 
interne elektrisitetsmarkedet i samsvar med 
artikkel 11 nr. 2, og for en ytterligere utvikling 
av artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2003/54/EF. Krav 
som gjelder vedlikehold av pålitelighet og sik-
kerhet i nettet og lastfordelingen, kan være for-
skjellige, alt etter det nasjonale nettets egen-
skaper og hvor sikker driften er. Prioritert til-
gang til nettet er en forsikring som gis til 
tilkoplede produsenter av elektrisitet fra forny-
bare energikilder, om at de til enhver tid vil 
kunne selge og overføre elektrisiteten fra for-
nybare energikilder i samsvar med forbindel-
sesreglene, når som helst kilden blir tilgjenge-

lig. Dersom elektrisiteten fra fornybare energi-
kilder er integrert i spotmarkedet, sikrer 
garantert tilgang at all elektrisitet som selges 
og støttes, får tilgang til nettet, og det tillater 
mest mulig bruk av elektrisitet fra fornybare 
energikilder fra anlegg som er koplet til nettet. 
Dette innebærer imidlertid ikke noen forplik-
telse for medlemsstaten om å støtte eller innfø-
re kjøpsforpliktelser for energi fra fornybare 
kilder. I andre systemer blir det satt en fast pris 
for elektrisitet fra fornybare energikilder, van-
ligvis i kombinasjon med en kjøpsforpliktelse 
for nettoperatøren. I et slikt tilfelle er det alle-
rede gitt prioritert tilgang.

61. Under visse forhold er det ikke mulig fullt ut å 
sikre overføring og distribusjon av elektrisitet 
produsert fra fornybare energikilder, uten at 
det påvirker påliteligheten eller sikkerheten i 
nettet. Under slike forhold kan det være hen-
siktsmessig å gi finansiell godtgjøring til disse 
produsentene. Målene i dette direktiv krever 
likevel en vedvarende økning i overføringen og 
distribusjonen av elektrisitet produsert fra for-
nybare energikilder, uten at det påvirker pålite-
ligheten eller sikkerheten i nettet. For dette 
formål bør medlemsstatene treffe hensikts-
messige tiltak for å tillate høyere markedsgjen-
nomtrenging av elektrisitet fra fornybare ener-
gikilder, blant annet ved at det tas hensyn til 
særtrekkene ved variable ressurser og ressur-
ser som ennå ikke kan lagres. I den grad det 
kreves gjennom målene fastsatt i dette direktiv, 
bør tilkopling av nye anlegg for fornybar energi 
tillates så snart som mulig. For å framskynde 
framgangsmåtene for nettilkopling kan med-
lemsstatene gi prioritert tilkopling eller reser-
verte tilkoplingsmuligheter for nye anlegg som 
produserer elektrisitet fra fornybare energikil-
der.

62. Kostnadene ved å kople til nye produsenter av 
elektrisitet og gass fra fornybare energikilder 
til elektrisitets- og gassnettene, bør være objek-
tive, oversiktlige og ikke innebære forskjells-
behandling, og det skal tas behørig hensyn til 
den nytten som tilknyttede produsenter av 
elektrisitet fra fornybare kilder og lokale pro-
dusenter av gass fra fornybare kilder medfører 
for elektrisitets- og gassnettene.

63. Elektrisitetsprodusenter som ønsker å utnytte 
potensialet for energi fra fornybare kilder i Fel-
lesskapets randområder, særlig i øyregioner og 
regioner med lav befolkningstetthet, bør når 
det er mulig, dra fordel av rimelige tilkoplings-
kostnader, for å sikre at de ikke blir urettferdig 
behandlet i forhold til produsenter som 15 EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50.
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befinner seg i mer sentrale, mer industriali-
serte og tettere befolkede områder.

64. Ved direktiv 2001/77/EF er det fastsatt en 
ramme for integrering i nettet av elektrisitet fra 
fornybare kilder. Det er imidlertid betydelige 
forskjeller mellom medlemsstatene når det 
gjelder i hvilken grad integreringen faktisk 
oppnås. Derfor er det nødvendig å styrke ram-
men og fra tid til annen gjennomgå gjennomfø-
ringen av den på nasjonalt plan.

65. Produksjon av biodrivstoff bør være bærekraf-
tig. Biodrivstoff som brukes for å nå målene 
fastsatt i dette direktiv, og biodrivstoff som 
omfattes av nasjonale støtteordninger, bør der-
for oppfylle kriteriene for en bærekraftig utvik-
ling.

66. Fellesskapet bør treffe hensiktsmessige tiltak 
innenfor rammen av dette direktiv, herunder 
fremme kriterier for en bærekraftig utvikling 
når det gjelder biodrivstoff og utvikling av 
annen- og tredjegenerasjons biodrivstoff i Fel-
lesskapet og globalt, samt styrke landbruks-
forskning og øke kunnskapen på disse feltene.

67. Innføringen av kriterier for en bærekraftig 
utvikling for biodrivstoff vil ikke nå sitt mål der-
som de produktene som ikke oppfyller kriteri-
ene, og som ellers ville ha blitt brukt som bio-
drivstoff, i stedet blir brukt som flytende bio-
brensel i sektorene for oppvarming eller 
elektrisitet. Derfor bør kriteriene for en bære-
kraftig utvikling også gjelde for flytende bio-
brensel generelt.

68. Det europeiske råd oppfordret i mars 2007 
Kommisjonen om å legge fram forslag til et 
omfattende direktiv om bruken av alle forny-
bare energikilder, som kunne inneholde krite-
rier og bestemmelser for å sikre en bærekraftig 
forsyning og bruk av bioenergi. Slike kriterier 
for en bærekraftig utvikling bør utgjøre en 
sammenhengende del av en bredere ordning 
som omfatter alt flytende biobrensel og ikke 
bare biodrivstoff. Kriteriene for en bærekraftig 
utvikling bør derfor tas med i dette direktiv. 
For å sikre sammenheng mellom energi- og 
miljøpolitikken, og for å unngå ytterligere kost-
nader for virksomheten og manglende konse-
kvens på miljøområdet, som ville vært resulta-
tet av manglende sammenheng, er det viktig at 
det fastsettes de samme kriteriene for en bære-
kraftig utvikling for bruken av biodrivstoff ved 
gjennomføringen av både dette direktiv og 
direktiv 98/70/EF. Av samme årsaker bør dob-
belt rapportering unngås i denne forbindelse. 
Videre bør Kommisjonen og vedkommende 
nasjonale myndigheter samordne sine aktivite-

ter innenfor rammen av en komité som er spe-
sifikt ansvarlig for spørsmålene om en bære-
kraftig utvikling. Kommisjonen bør i 2009 dess-
uten gjennomgå om det er mulig å ta med 
andre anvendelser av biomasse, og de nærme-
re reglene vedrørende dette.

69. Dette økende behovet for biodrivstoff og fly-
tende biobrensel på verdensbasis, og stimule-
ringstiltakene for å bruke dem fastsatt i dette 
direktiv, bør ikke være en oppmuntring til å 
ødelegge landområder med biologisk mang-
fold. Disse uttømmelige ressursene, som i for-
skjellige internasjonale dokumenter anses å 
være av verdi for hele menneskeheten, bør 
bevares. Forbrukere i Fellesskapet vil dessu-
ten finne det moralsk uakseptabelt at deres 
økte bruk av biodrivstoff og flytende biobren-
sel skal medføre at landområder med biologisk 
mangfold blir ødelagt. Det er derfor nødvendig 
å fastsette kriterier for en bærekraftig utvikling 
som sikrer at biodrivstoff og flytende biobren-
sel kan være berettiget til stimuleringstilta-
kene bare dersom det kan garanteres at de 
ikke kommer fra områder med biologisk mang-
fold, eller når det gjelder områder som er 
utpekt med tanke på naturvern eller vern av 
sjeldne eller utryddelsestruede økosystemer 
eller arter, skal vedkommende relevante myn-
dighet godtgjøre at produksjonen av råstoff 
ikke kommer i konflikt med dette. Kriteriene 
for en bærekraftig utvikling bør betrakte skog 
som biologisk mangfoldig dersom det er en pri-
mærskog i samsvar med definisjonen brukt av 
De forente nasjoners organisasjon for ernæ-
ring og landbruk (FAO) i deres rapport om til-
standen i verdens skoger (Global Forest 
Resource Assessment), som stater over hele 
verden bruker for å rapportere om primærsko-
gens utstrekning, eller dersom den er beskyt-
tet av nasjonal naturvernlovgivning. Områder 
der det tas ut andre skogprodukter enn treba-
serte produkter, bør tas med, forutsatt at den 
menneskelige påvirkningen er liten. Andre 
typer skog som definert av FAO, for eksempel 
modifisert naturlig skog, halvnaturlig skog og 
plantasjer, bør ikke betraktes som primærskog. 
Idet det videre tas hensyn til det store biolo-
giske mangfoldet i visse gressmarker, både i 
tempererte og tropiske strøk, herunder savan-
ner, stepper, krattmark og prærier med stort 
biologisk mangfold, bør biodrivstoff som er 
laget av råstoffer fra slike arealer, ikke beret-
tige til stimuleringstiltakene fastsatt ved dette 
direktiv. Kommisjonen bør sette opp hensikts-
messige kriterier og geografiske områder for å 
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definere slike biologisk mangfoldige gressmar-
ker i samsvar med den beste tilgjengelige 
vitenskapelige dokumentasjonen og relevante 
internasjonale krav.

70. Dersom mark med store lagre av karbon i jor-
den eller vegetasjonen blir omlagt til dyrking 
av råstoff til biodrivstoff eller flytende biobren-
sel, vil som regel noe av det lagrede karbonet 
slippes ut i atmosfæren og medføre at det dan-
nes karbondioksid. Den negative virkningen 
dette har på klimagassene, kan mer enn utligne 
den positive virkningen fra biodrivstoff eller 
flytende biobrensel, i enkelte tilfeller med stor 
margin. Den fullstendige karboneffekten av 
slik omlegging bør derfor medregnes når 
reduksjonen av klimagassutslipp skal bereg-
nes for visse typer biodrivstoff og flytende bio-
brensel. Dette er nødvendig for å sikre at 
beregningen av reduksjonen av klimagassut-
slipp bygger på de samlede karboneffektene 
fra bruk av biodrivstoff og flytende biobrensel.

71. Ved beregning av klimagassvirkningen fra 
omlegging av mark, bør markedsdeltakerne 
kunne bruke faktiske verdier for karbonla-
grene som er tilknyttet referansearealbruken 
og arealbruken etter omlegging. De bør også 
kunne bruke standardverdier. Arbeidet til FNs 
klimapanel er et hensiktsmessig utgangspunkt 
for slike standardverdier. Dette arbeidet fore-
ligger for øyeblikket ikke i en form som er 
umiddelbart anvendelig for markedsdelta-
kerne. Kommisjonen bør derfor utarbeide ret-
ningslinjer på grunnlag av dette arbeidet, som 
kan ligge til grunn for beregning av endringer 
i karbonlagre i henhold til dette direktiv, her-
under slike endringer i skogkledde områder 
med en trekronedekning på mellom 10 og 30 %, 
savanner, krattmark og prærier.

72. Kommisjonen bør utarbeide metoder med 
sikte på å vurdere hvilken virkning drenering 
av torvmark har på utslippet av klimagasser.

73. Arealer bør ikke omlegges til produksjon av 
biodrivstoff dersom tapet av karbonlagre ved 
omlegging, idet det tas hensyn til viktigheten 
av å håndtere klimaendringen, innenfor en 
rimelig tid ikke oppveies ved reduksjon av kli-
magassutslipp som følge av produksjon av bio-
drivstoff eller flytende biobrensel. Dette vil for-
hindre at markedsdeltakerne pålegges unød-
vendig og tyngende forskning, og hindre 
omlegging av mark med høyt karboninnhold 
som senere vil vise seg å være uegnet til pro-
duksjon av råstoff til biodrivstoff og flytende 
biobrensel. Kartlegging av karbonlagre over 
hele verden viser at våtmarksområder og sam-

menhengende skogkledde områder med en 
trekronedekning på mer enn 30 %, bør tas med 
i denne kategorien. Skogkledde områder med 
en trekronedekning på mellom 10 og 30 % bør 
også tas med, med mindre det foreligger doku-
mentasjon som viser at deres karbonlagre er 
tilstrekkelig små til å berettige at de i samsvar 
med reglene fastsatt ved dette direktiv, kan 
omlegges. Henvisningen til våtmarksområder 
bør ta hensyn til definisjonen fastsatt i konven-
sjonen om våtmarksområder av internasjonal 
betydning, særlig som habitat for sjøfugl, ved-
tatt 2. februar 1971 i Ramsar.

74. Stimuleringstiltakene fastsatt i dette direktiv, 
vil oppmuntre til økt produksjon av biodrivstoff 
og flytende biobrensel over hele verden. Der-
som biodrivstoff og flytende biobrensel lages 
av råstoff produsert i Fellesskapet, bør de også 
oppfylle Fellesskapets miljøkrav for landbruk, 
herunder de som dreier seg om vern av grunn-
vann- og overflatevannkvalitet, og samfunns-
messige krav. Det kan imidlertid fryktes at pro-
duksjonen av biodrivstoff og flytende biobren-
sel i visse tredjestater ikke oppfyller 
miljømessige og samfunnsmessige minste-
krav. Det bør derfor oppmuntres til at det utar-
beides multilaterale og bilaterale avtaler og fri-
villige eller nasjonale ordninger som ivaretar 
viktige miljømessige og samfunnsmessige hen-
syn, for å fremme en bærekraftig produksjon 
av biodrivstoff og flytende biobrensel over hele 
verden. I fravær av slike avtaler eller ordninger 
bør medlemsstatene kreve at markedsdelta-
kerne rapporterer om slike problemer.

75. Kravene til en ordning for bærekraftig utvik-
ling for energimessig bruk av annen biomasse 
enn flytende biobrensel og biodrivstoff, bør 
undersøkes av Kommisjonen i 2009, idet det 
tas hensyn til behovet for en bærekraftig for-
valtning av biomasseressursene.

76. Kriteriene for en bærekraftig utvikling vil være 
effektive bare dersom de fører til endringer i 
markedsaktørenes atferd. Disse endringene vil 
bare skje dersom biodrivstoff og flytende bio-
brensel som oppfyller disse kriteriene, innebæ-
rer en prisgevinst i forhold til dem som ikke 
oppfyller disse kriteriene. I henhold til masse-
balansemetoden for å kontrollere oppfyllelse, 
er det en fysisk forbindelse mellom produksjon 
av biodrivstoff og flytende biobrensel som opp-
fyller kriteriene for en bærekraftig utvikling, og 
forbruket av biodrivstoff og flytende biobren-
sel i Fellesskapet, forutsatt at det er en pas-
sende balanse mellom tilbud og etterspørsel, 
og ved at det sikres en prisgevinst som er stør-
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re enn i systemer der det ikke finnes noen slik 
forbindelse. For å sikre at biodrivstoff og fly-
tende biobrensel som oppfyller kriteriene for 
en bærekraftig utvikling, kan selges til en høy-
ere pris, bør massebalansemetoden derfor bru-
kes for å kontrollere oppfyllelse. Dette bør opp-
rettholde ordningens integritet, samtidig som 
det unngås at industrien blir pålagt en urimelig 
byrde. Andre kontrollmetoder bør imidlertid 
undersøkes.

77. Dersom det er hensiktsmessig, bør Kommisjo-
nen ta behørig hensyn til årtusenvurderingen 
av økosystemer (Millennium Ecosystem 
Assessment), som inneholder nyttige data for 
bevaring av minst de områdene som gir grunn-
leggende økosystemtjenester i kritiske situa-
sjoner, for eksempel vern av nedbørfelt og ero-
sjonsforebyggende tiltak.

78. Virkningen av dyrking av biomasse bør overvå-
kes, for eksempel gjennom endringer i areal-
bruk, herunder fortrengning, innføring av 
invaderende fremmede arter og andre virknin-
ger på det biologiske mangfoldet, samt virknin-
ger på matproduksjonen og den lokale velstan-
den. Kommisjonen bør ta hensyn til alle rele-
vante informasjonskilder, herunder FAOs kart 
over sult. Biodrivstoff bør fremmes på en måte 
som oppmuntrer til større produktivitet i land-
bruket og bruk av forringet mark.

79. Det er i Fellesskapets interesse å oppmuntre til 
at det utarbeides multilaterale og bilaterale 
avtaler og frivillige eller nasjonale ordninger 
som setter standarder for produksjonen av 
bærekraftig biodrivstoff og flytende biobren-
sel, og som kontrollerer at produksjonen av 
biodrivstoff og flytende biobrensel oppfyller 
disse standardene. Derfor bør det fastsettes at 
slike avtaler eller ordninger anses å gi påliteli-
ge bevis og data, forutsatt at de oppfyller nød-
vendige standarder for pålitelighet, oversiktlig-
het og uavhengig revisjon.

80. Det er nødvendig å fastsette klare regler for 
beregning av klimagassutslipp fra biodrivstoff 
og flytende biobrensel og tilsvarende fossilt 
brensel som de sammenlignes med.

81. Ved beregning av klimagassutslipp bør bipro-
dukter fra produksjon og bruk av brensel med-
regnes. Substitusjonsmetoden egner seg når 
det gjelder analyse av politikken, men ikke for 
regulering av enkeltstående markedsdeltakere 
og enkeltpartier av transportdrivstoff. I slike 
tilfeller er energifordelingsmetoden den mest 
egnede, siden den er enkel å bruke, er forutsig-
bar over tid, minimerer kontraproduktive sti-
muleringstiltak og gir resultater som generelt 

er sammenlignbare med dem som substitu-
sjonsmetoden gir. For politikkanalyseformål 
bør Kommisjonen også i sin rapportering fram-
legge resultater ved bruk av substitusjonsme-
toden.

82. For å unngå en uforholdsmessig stor adminis-
trativ byrde, bør det fastsettes en liste over 
standardverdier for vanlige produksjonspro-
sesser for biodrivstoff, og denne listen bør 
ajourføres og utvides når ytterligere pålitelige 
data foreligger. Markedsdeltakere bør alltid ha 
rett til å beregne seg de verdiene for reduksjon 
av klimagassutslipp for biodrivstoff og flytende 
biobrensel som denne listen fastsetter. Dersom 
standardverdien for reduksjon av klimagassut-
slipp fra en produksjonsprosess ligger under 
påkrevd minsteverdi for reduksjon av klimag-
assutslipp, bør produsenter som ønsker å vise 
at de overholder denne minsteverdien, doku-
mentere at de faktiske utslippene fra deres pro-
duksjonsprosess er lavere enn dem som ble 
benyttet da standardverdiene ble beregnet.

83. De dataene som ble benyttet da standardverdi-
ene ble beregnet, bør kunne innhentes fra uav-
hengige vitenskapelig sakkyndige kilder, og 
ajourføres etter behov etter hvert som disse 
kildene fortsetter sitt arbeid. Når disse kildene 
ajourfører sitt arbeid, bør Kommisjonen opp-
muntre dem til å ta for seg utslipp fra dyrking, 
virkningen av regionale og klimatiske forhold, 
virkningene av dyrking ved bruk av bærekrafti-
ge landbruksmetoder og økologisk landbruk, 
samt det vitenskapelige bidraget fra produsen-
ter i Fellesskapet og tredjestater, og fra det 
sivile samfunn.

84. For å unngå å oppmuntre til dyrking av råstof-
fer til biodrivstoff og flytende biobrensel på ste-
der der dette vil føre til høye klimagassutslipp, 
bør bruken av standardverdier for dyrking 
begrenses til regioner der en slik virkning med 
sikkerhet kan utelukkes. For å unngå en ufor-
holdsmessig stor administrativ byrde, bør 
imidlertid medlemsstatene fastsette nasjonale 
eller regionale gjennomsnitt for utslipp fra dyr-
king, herunder fra bruk av gjødsel.

85. Etterspørselen etter landbruksråvarer er øken-
de på verdensbasis. En del av den økende etter-
spørselen vil bli møtt med en økning i arealet 
som avsettes til landbruk. Utbedring til land-
bruksformål av mark som er kraftig forringet 
eller sterkt forurenset, og derfor ikke kan bru-
kes i sin eksisterende tilstand, er en måte å øke 
arealet som er tilgjengelig for dyrking på. Ord-
ningen for en bærekraftig utvikling bør 
fremme bruk av utbedret forringet mark, fordi 



24 Prop. 4 S 2011–2012
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme 

bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
fremming av biodrivstoff og flytende biobren-
sel vil bidra til vekst i etterspørselen etter land-
bruksråvarer. Selv om biodrivstoff framstilles 
ved hjelp av råstoff fra mark som allerede bru-
kes som dyrkbar mark, kan nettoøkningen i 
etterspørselen etter vekster som er en følge av 
at biodrivstoff fremmes, føre til en nettoøkning 
i dyrket areal. Dette kan påvirke mark med 
store karbonlagre, noe som kan føre til skade-
lige tap av karbonlagre. For å minske denne 
risikoen, bør det innføres tilhørende tiltak for å 
oppmuntre til større produktivitet på mark som 
allerede brukes til vekster, bruk av forringet 
mark, og at det vedtas krav for en bærekraftig 
utvikling som tilsvarer dem som er fastsatt i 
dette direktiv for Fellesskapets forbruk av bio-
drivstoff, i andre stater der det brukes biodriv-
stoff. Kommisjonen bør utarbeide en konkret 
metode for å gjøre klimagassutslippene forår-
saket av indirekte endringer i arealbruk, så 
lave som mulig. For dette formål bør Kommi-
sjonen på bakgrunn av den beste tilgjengelige 
vitenskapelige dokumentasjonen særlig under-
søke om det ved beregning av klimagassutslipp 
skal medregnes en faktor for indirekte endrin-
ger i arealbruk, og om det er behov for å stimu-
lere til bærekraftige biodrivstoffer som mini-
merer virkningen av endringer i arealbruken 
og forbedrer biodrivstoffenes bærekraft med 
hensyn til indirekte endringer i arealbruken. 
Når Kommisjonen utarbeider denne metoden, 
bør den blant annet ta for seg mulige indirekte 
endringer i arealbruk som følge av biodrivstoff 
produsert av celluloseholdig materiale som 
ikke er næringsmiddel, og av lignocellulosema-
teriale.

86. For å kunne oppnå en passende markedsandel 
for biodrivstoff, er det nødvendig å sikre 
omsetning av diesel med større andel av bio-
diesel enn det som er fastsatt ved standard 
EN590/2004.

87. For å sikre at biodrivstoff som bygger på et 
større utvalg råstoffer, blir kommersielt leve-
dyktige, bør disse biodrivstoffene få høyere 
vekting i nasjonale biodrivstofforpliktelser.

88. Det er nødvendig med jevnlig rapportering for 
å sikre kontinuerlig oppmerksomhet på fram-
skrittene i utviklingen av energi fra fornybare 
kilder, både på nasjonalt plan og fellesskaps-
plan. Det bør pålegges bruk av et harmonisert 
format for nasjonale handlingsplaner for forny-
bar energi, som medlemsstatene bør legge 
fram. Slike planer kan omfatte beregnet kost-
nad og nytte ved de tiltakene som er planlagt, 
tiltak som gjelder nødvendig utvidelse eller 

styrking av eksisterende nettinfrastruktur, 
beregnet kostnad og nytte for å utvikle energi 
fra fornybare kilder ut over det nivået som kre-
ves ved det veiledende forløpet, opplysninger 
om nasjonale støtteordninger og opplysninger 
om deres bruk av energi fra fornybare kilder i 
nye eller rehabiliterte bygg.

89. Når medlemsstatene utformer sine støtteord-
ninger, kan de oppmuntre til bruk av biodriv-
stoff som gir ytterligere fordeler, herunder for-
delene med variasjon gjennom biodrivstoff 
framstilt av avfall, reststoffer, celluloseholdig 
materiale som ikke er næringsmiddel, lignocel-
lulosemateriale og alger, samt planter som er 
dyrket uten bruk av vanning i tørre områder 
for å bekjempe ørkenspredning, ved å ta behø-
rig hensyn til de forskjellige kostnadene ved å 
produsere energi fra tradisjonelt biodrivstoff 
på den ene side og fra biodrivstoff som gir 
ytterligere fordeler, på den annen side. Med-
lemsstatene kan oppmuntre til investering i 
forskning og utvikling i forbindelse med disse 
og andre teknologier for fornybar energi som 
trenger tid før de blir konkurransedyktige.

90. Gjennomføringen av dette direktiv bør når det 
er relevant, gjenspeile bestemmelsene i kon-
vensjonen om tilgang til miljøinformasjon, all-
menn deltaking i beslutningsprosesser og til-
gang til rettsmidler i saker vedrørende miljø, 
særlig som gjennomført ved europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 
2003 om offentlig tilgang til miljøinforma-
sjon(16).

91. De tiltak som er nødvendige for gjennomførin-
gen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvel-
sen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(17).

92. Særlig bør Kommisjonen bemyndiges til å til-
passe de metodiske prinsippene og verdiene 
som er nødvendige for å vurdere om kriteriene 
for en bærekraftig utvikling er oppfylt når det 
gjelder biodrivstoff og flytende biobrensel, til-
passe energiinnholdet i transportdrivstoff til 
den tekniske og vitenskapelige utvikling, fast-
sette kriterier og geografiske områder med 
sikte på å kartlegge gressmarker med stort 
biologisk mangfold, og å fastsette detaljerte 
definisjoner for kraftig forringet eller foruren-
set mark. Ettersom disse tiltakene er allmenne 
og har som formål å endre ikke-grunnleggende 

16 EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.
17 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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bestemmelser i dette direktiv eller å utfylle det 
med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 
bør de vedtas etter framgangsmåten med for-
skriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a 
i beslutning 1999/468/EF.

93. De bestemmelsene i direktiv 2001/77/EF og 
direktiv 2003/30/EF som faller sammen med 
bestemmelsene i dette direktiv, bør utgå fra det 
senest mulige tidspunkt for innarbeidingen av 
dette direktiv i nasjonal lovgivning. De som 
omfatter mål og rapportering for 2010, bør 
gjelde til utgangen av 2011. Direktiv 2001/77/
EF og direktiv 2003/30/EF bør derfor endres.

94. Siden tiltakene fastsatt i artikkel 17-19, også vir-
ker inn på hvordan det indre marked fungerer, 
ved at de harmoniserer kriteriene for en bære-
kraftig utvikling for biodrivstoff og flytende 
biobrensel for innregning av mål i henhold til 
dette direktiv, og ved at de i samsvar med artik-
kel 17 nr. 8 på den måten forenkler handelen 
mellom medlemsstatene med biodrivstoff og 
flytende biobrensel som oppfyller disse kra-
vene, bygger de på traktatens artikkel 95.

95. Ordningen for en bærekraftig utvikling bør 
ikke forhindre at medlemsstatene i sine nasjo-
nale støtteordninger tar hensyn til de høyere 

produksjonskostnadene for biodrivstoff og fly-
tende biobrensel som gir fordeler som oversti-
ger minsteverdiene fastsatt i denne ordningen.

96. Siden den generelle målsettingen med dette 
direktiv, nemlig å oppnå en 20 % andel energi 
fra fornybare kilder i Fellesskapets brutto slutt-
forbruk av energi, og en 10 % andel energi fra 
fornybare kilder i hver medlemsstats energi-
forbruk til transport innen 2020, ikke i tilstrek-
kelig grad kan oppnås av medlemsstatene, og 
derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt 
i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds-
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå disse målene.

97. I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(18), 
oppfordres medlemsstatene til, for eget formål 
og i Fellesskapets interesse, å utarbeide og 
offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette 
direktiv og innarbeidingstiltakene —

18 EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og omfang

Ved dette direktiv fastsettes en felles ramme for å 
fremme energi fra fornybare kilder. Direktivet set-
ter bindende nasjonale mål for den samlede ande-
len energi fra fornybare kilder i brutto sluttfor-
bruk av energi, og for andelen energi fra forny-
bare kilder innen transport. Det fastsetter regler 
for statistisk overføring mellom medlemsstatene, 
for fellesprosjekter mellom medlemsstatene og 
med tredjestater, for opprinnelsesgarantier, for 
administrative framgangsmåter, for opplysning og 
opplæring, og for tilgang til elektrisitetsnettet for 
energi fra fornybare kilder. Det fastsetter bære-
kraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobren-
sel.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv får definisjonene i direktiv 2003/
54/EF anvendelse.

Dessuten menes med:
a. «energi fra fornybare kilder» energi fra forny-

bare ikke-fossile kilder i form av vindenergi, 
solenergi, aerotermisk energi, geotermisk 
energi, hydrotermisk energi og havenergi, 
vannkraft, biomasse, gass fra fyllplasser, gass 
fra renseanlegg og biogass,

b. «aerotermisk energi» energi lagret i form av 
varme i omgivelsesluften,

c. «geotermisk energi» energi lagret i form av 
varme under den faste jordoverflaten,

d. «hydrotermisk energi» energi lagret i form av 
varme i overflatevann,

e. «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen 
av produkter, avfall og rester av biologisk opp-
rinnelse fra landbruk (herunder plantestoffer 
og animalske stoffer), skogbruk og tilhørende 
næringer, herunder fiskeri og akvakultur, samt 
den biologisk nedbrytbare delen av industriav-
fall og kommunalt avfall,

f. «brutto sluttforbruk av energi» energiråvarene 
som leveres for energiformål til industri, trans-
port, husholdninger, tjenester, herunder 
offentlige tjenester, jordbruk, skogbruk og fis-
keri, herunder forbruket av elektrisitet og 
varme i energisektoren til produksjon av elek-
trisitet og varme og innberegnet tap av elektri-
sitet og varme ved distribusjon og overføring,

g. «fjernvarme» eller «fjernkjøling» distribusjon 
av termisk energi i form av damp, varmtvann 
eller kjølte væsker fra en sentral produksjons-
kilde via et nettverk, til flere bygninger eller 
anlegg, for bruk til rom- eller prosessoppvar-
ming eller -kjøling,

h. «flytende biobrensel» flytende brensel til andre 
energiformål enn transport, herunder elektrisi-
tet og oppvarming og kjøling, produsert av bio-
masse,

i. «biodrivstoff» flytende eller gassformig bren-
sel til transport, produsert av biomasse,

j. «opprinnelsesgaranti» et elektronisk doku-
ment som har som eneste formål å dokumen-
tere overfor en sluttkunde at en gitt andel eller 
mengde energi er produsert fra fornybare kil-
der i henhold til artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/
54/EF,

k. «støtteordning» alle virkemidler, ordninger 
eller systemer som medlemsstatene eller en 
gruppe medlemsstater benytter for å fremme 
bruken av energi fra fornybare kilder ved å 
redusere kostnaden ved denne energien, øke 
prisen den kan selges for, eller ved hjelp av en 
forpliktelse til bruk av fornybar energi eller på 
annen måte øke kjøpsvolumet av slik energi. 
Dette omfatter, men er ikke begrenset til, 
investeringsstøtte, skattefritak eller skattere-
duksjon, tilbakebetaling av skatt, støtteordnin-
ger for forpliktelser til bruk av fornybar energi, 
herunder ordninger med grønne sertifikater, 
og direkte prisstøtteordninger, herunder 
avregningstariffer og premieutbetalinger,

l. «forpliktelse til bruk av fornybar energi» en 
nasjonal støtteordning som krever at en gitt 
andel av energiprodusentenes produksjon 
utgjøres av energi fra fornybare kilder, at en 
gitt andel av energileverandørenes leveranser 
baseres på energi fra fornybare kilder, eller at 
en gitt andel av energiforbrukernes forbruk 
utgjøres av energi fra fornybare kilder. Dette 
omfatter ordninger der slike krav kan oppfylles 
ved hjelp av grønne sertifikater,

m. «faktisk verdi» reduksjonen av klimagassut-
slipp ved noen eller alle trinnene i en bestemt 
produksjonsprosess for biodrivstoff, beregnet i 
samsvar med metoden fastsatt i vedlegg V del 
C,

n. «typisk verdi» en beregning av representativ 
reduksjon av klimagassutslipp for en bestemt 
produksjonsprosess for biodrivstoff,

o. «standardverdi» en verdi utledet av en typisk 
verdi ved anvendelse av forhåndsbestemte fak-
torer, og som under omstendigheter angitt i 
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dette direktiv, kan brukes i stedet for en faktisk 
verdi.

Artikkel 3

Bindende nasjonale overordnede mål og tiltak 
for bruk av energi fra fornybare kilder

1. Av brutto sluttforbruk av energi i 2020 skal 
hver medlemsstat sikre at andelen energi fra 
fornybare kilder, beregnet i samsvar med artik-
kel 5-11, tilsvarer statens nasjonale overord-
nede mål for andelen energi fra fornybare kil-
der for det året, som fastsatt i tredje kolonne av 
tabellen i vedlegg I del A. Slike bindende nasjo-
nale overordnede mål skal være i samsvar med 
et mål om at andelen energi fra fornybare kil-
der skal være minst 20 % av Fellesskapets 
brutto sluttforbruk av energi i 2020. For å gjøre 
det enklere å nå målene fastsatt i denne artik-
kel, skal hver medlemsstat fremme og opp-
muntre til energieffektivitet og energisparing.

2. Medlemsstatene skal innføre tiltak som er 
effektivt utformet for å sikre at andelen energi 
fra fornybare kilder minst tilsvarer eller over-
stiger den andelen som er oppført i det veile-
dende forløpet i vedlegg I del B.

3. For å nå målene fastsatt i nr. 1 og 2 i denne 
artikkel, kan medlemsstatene blant annet 
anvende følgende tiltak:
a. støtteordninger,
b. tiltak for samarbeid mellom forskjellige 

medlemsstater og med tredjestater for å nå 
de nasjonale overordnede målene i samsvar 
med artikkel 5-11.

Med forbehold for traktatens artikkel 
87 og 88 skal medlemsstatene i samsvar 
med artikkel 511 i dette direktiv ha rett til å 
beslutte i hvilken grad de støtter energi fra 
fornybare kilder som er produsert i en 
annen medlemsstat.

4. Hver medlemsstat skal sikre at andelen energi 
fra fornybare kilder innenfor alle former for 
transport, i 2020 er minst 10 % av sluttforbruk 
av energi i transportsektoren i medlemsstaten.

I dette nummer gjelder følgende bestemmelser:
a. ved beregningen av nevneren, det vil si samlet 

mengde energi brukt i transport i henhold til 
første ledd, skal bare bensin, diesel, biodriv-
stoff brukt til vei- og jernbanetransport, og 
elektrisitet, regnes med,

b. ved beregningen av telleren, det vil si mengde 
energi fra fornybare kilder brukt i transport i 

henhold til første ledd, skal alle typer energi fra 
fornybare kilder brukt i alle former for trans-
port, regnes med,

c. ved beregningen av tilførselen av elektrisitet 
produsert fra fornybare kilder og brukt i alle 
typer elektriske kjøretøyer i henhold til bok-
stav a) og b), kan medlemsstatene velge å 
bruke enten gjennomsnittlig andel elektrisitet 
fra fornybare energikilder i Fellesskapet, eller 
andelen elektrisitet fra fornybare energikilder i 
sin egen stat, målt to år før det aktuelle året. 
Ved beregningen av elektrisitet fra fornybare 
energikilder brukt av veigående elektriske kjø-
retøyer, skal dette forbruket dessuten anses å 
utgjøre 2,5 ganger energiinnholdet i elektrisi-
tet fra fornybare energikilder.

Innen 31. desember 2011 skal Kommisjonen even-
tuelt legge fram et forslag som på visse vilkår tilla-
ter at hele mengden av elektrisitet som er produ-
sert fra fornybare kilder og brukes til drift av alle 
typer elektriske kjøretøyer, tas med.

Innen 31. desember 2011 skal Kommisjonen 
også eventuelt legge fram et forslag til en metode 
for å beregne hvor mye hydrogen fra fornybare 
kilder som bidrar til den samlede drivstoffblandin-
gen.

Artikkel 4

Nasjonale handlingsplaner for fornybar energi

1. Hver medlemsstat skal vedta en nasjonal hand-
lingsplan for fornybar energi. De nasjonale 
handlingsplanene for fornybar energi skal fast-
sette medlemsstatenes nasjonale mål for ande-
len energi fra fornybare kilder brukt til trans-
port, elektrisitet, oppvarming og kjøling i 2020, 
idet det tas hensyn til virkningene på sluttfor-
bruket av energi fra andre iverksatte tiltak som 
gjelder energieffektivisering, og tilstrekkelige 
tiltak som skal treffes for å nå disse nasjonale 
overordnede målene, herunder samarbeid 
mellom lokale, regionale og nasjonale myndig-
heter, planlagte statistiske overføringer eller 
fellesprosjekter, nasjonal politikk for å utvikle 
eksisterende biomasseressurser og utnytte 
nye biomasseressurser på forskjellige bruks-
områder, samt de tiltakene som skal treffes for 
å oppfylle kravene i artikkel 13-19.

Innen 30. juni 2009 skal Kommisjonen 
vedta en mal for de nasjonale handlingsplanene 
for fornybar energi. Denne malen skal omfatte 
minstekravene nevnt i vedlegg VI. Medlems-
statene skal følge denne malen når de legger 
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fram sine nasjonale handlingsplaner for forny-
bar energi.

2. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2010 over-
sende sine nasjonale handlingsplaner for forny-
bar energi til Kommisjonen.

3. Hver medlemsstat skal seks måneder før den 
nasjonale handlingsplanen for fornybar energi 
skal framlegges, offentliggjøre og oversende til 
Kommisjonen et prognosedokument som 
angir:
a. dens beregnede overskuddsproduksjon av 

energi fra fornybare kilder sammenlignet 
med det veiledende forløpet, som kan over-
føres til andre medlemsstater i samsvar 
med artikkel 6-11, samt det beregnede 
potensialet for fellesprosjekter fram til 
2020, og

b. dens beregnede behov for energi fra forny-
bare kilder som må dekkes ved hjelp av 
annet enn innenlandsk produksjon fram til 
2020.

Disse opplysningene kan omfatte ele-
menter som gjelder kostnad og nytte samt 
finansiering. Denne prognosen skal ajour-
føres i medlemsstatenes rapporter som 
fastsatt i artikkel 22 nr. 1 bokstav l) og m).

4. En medlemsstat hvis andel energi fra forny-
bare kilder har falt under det veiledende forlø-
pet i den umiddelbart foregående toårsperio-
den fastsatt i vedlegg I del B, skal sende inn en 
endret nasjonal handlingsplan for fornybar 
energi til Kommisjonen innen 30. juni det påføl-
gende året, der det angis tilstrekkelige og for-
holdsmessige tiltak for innen en rimelig tid å 
oppfylle det veiledende forløpet i vedlegg I del 
B.

Kommisjonen kan, dersom medlemsstaten 
ikke har oppfylt det veiledende forløpet med en 
begrenset margin, og idet det tas hensyn til 
gjeldende og framtidige tiltak truffet av med-
lemsstaten, beslutte å frigi medlemsstaten fra 
plikten til å sende inn en endret nasjonal hand-
lingsplan for fornybar energi.

5. Kommisjonen skal vurdere de nasjonale hand-
lingsplanene for fornybar energi, særlig om til-
takene planlagt av medlemsstaten i samsvar 
med artikkel 3 nr. 2, er tilstrekkelige. Som 
reaksjon på en nasjonal handlingsplan for for-
nybar energi, eller på en endret nasjonal hand-
lingsplan for fornybar energi, kan Kommisjo-
nen utstede en anbefaling.

6. Kommisjonen skal sende de nasjonale hand-
lingsplanene for fornybar energi og prognose-
dokumentene til Europaparlamentet i den for-
men som er offentliggjort på åpenhetsplattfor-

men nevnt i artikkel 24 nr. 2, samt alle 
anbefalinger som er omhandlet i nr. 5 i denne 
artikkel.

Artikkel 5

Beregning av andelen energi fra fornybare 
kilder

1. Brutto sluttforbruk av energi fra fornybare kil-
der i hver medlemsstat skal beregnes som 
summen av:
a. brutto sluttforbruk av elektrisitet fra forny-

bare energikilder,
b. brutto sluttforbruk av energi fra fornybare 

kilder til oppvarming og kjøling, og
c. sluttforbruk av energi fra fornybare kilder i 

transportsektoren.
Gass, elektrisitet og hydrogen fra forny-

bare kilder skal medregnes bare én gang i 
bokstav a), b) eller c) i første ledd ved 
beregning av andelen av brutto sluttfor-
bruk av energi fra fornybare kilder.

Med forbehold for artikkel 17 nr. 1 
annet ledd skal biodrivstoff og flytende bio-
brensel som ikke oppfyller kriteriene for en 
bærekraftig utvikling fastsatt i artikkel 17 
nr. 2-6, ikke medregnes.

2. Dersom en medlemsstat på grunn av force 
majeure finner at det er umulig for den å opp-
fylle sin andel energi fra fornybare kilder i 
brutto sluttforbruk av energi i 2020 som fast-
satt i tredje kolonne i tabellen i vedlegg I, skal 
den underrette Kommisjonen om dette så 
snart som mulig. Kommisjonen skal gjøre et 
vedtak om hvorvidt force majeure er påvist. 
Dersom Kommisjonen beslutter at force 
majeure er påvist, skal den bestemme hvilken 
justering som skal gjøres i medlemsstatens 
brutto sluttforbruk av energi fra fornybare kil-
der for året 2020.

3. I henhold til nr. 1 bokstav a) skal brutto slutt-
forbruk av elektrisitet fra fornybare energikil-
der beregnes som den mengden elektrisitet 
som produseres i en medlemsstat fra fornybare 
energikilder, fratrukket produksjonen av elek-
trisitet i pumpekraftverk som bruker vann som 
tidligere er pumpet opp til et høyere nivå.

I flerbrenselsanlegg som bruker fornybare 
og konvensjonelle kilder, skal bare den delen 
av elektrisitet som er produsert fra fornybare 
energikilder, medregnes. I forbindelse med 
denne beregningen skal bidraget fra hver ener-
gikilde beregnes på grunnlag av dens energi-
innhold.



2011–2012 Prop. 4 S 29
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme 

bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
Den elektrisiteten som genereres av vann-
kraft og vindkraft, skal inkluderes i samsvar 
med normaliseringsreglene fastsatt i vedlegg 
II.

4. I henhold til nr. 1 bokstav b) skal brutto slutt-
forbruk av energi fra fornybare kilder som går 
til oppvarming og kjøling, beregnes som den 
mengden fjernvarme eller fjernkjøling som 
produseres i en medlemsstat fra fornybare kil-
der, pluss forbruket av annen energi fra forny-
bare kilder i industri, husholdninger, tjenester, 
jordbruk, skogbruk og fiskeri som går til opp-
varming, kjøling og foredling.

I flerbrenselsanlegg som bruker fornybare 
og konvensjonelle kilder, skal bare den delen 
av oppvarming og kjøling som er produsert fra 
fornybare energikilder, medregnes. I forbin-
delse med denne beregningen skal bidraget fra 
hver energikilde beregnes på grunnlag av dens 
energiinnhold.

Aerotermisk, geotermisk og hydrotermisk 
varmeenergi som er utvunnet av varmepum-
per, skal medregnes i henhold til nr. 1 bokstav 
b), forutsatt at endelig energiytelse i betydelig 
grad overstiger den tilførselen av primærener-
gi som kreves for å drive varmepumpene. 
Mengden varme som skal anses som energi fra 
fornybare kilder i henhold til dette direktiv, 
skal beregnes i samsvar med metoden fastsatt 
i vedlegg VII.

Termisk energi som genereres ved passive 
energisystemer, der lavere energiforbruk opp-
nås passivt gjennom bygningskonstruksjon 
eller fra varme generert av energi fra ikke-for-
nybare kilder, skal ikke medregnes i henhold 
til nr. 1 bokstav b).

5. Energiinnholdet i transportdrivstoffene opp-
ført i vedlegg III, skal betraktes som å være 
som oppført i nevnte vedlegg. Vedlegg III kan 
tilpasses den tekniske og vitenskapelige utvik-
ling. Disse tiltakene, som er utformet for å 
endre ikke-vesentlige deler av dette direktiv, 
skal vedtas etter framgangsmåten med for-
skriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 25 
nr. 4.

6. Andelen energi fra fornybare kilder skal bereg-
nes som brutto sluttforbruk av energi fra forny-
bare kilder, dividert med brutto sluttforbruk av 
energi fra alle energikilder, uttrykt som en pro-
sentdel.

I henhold til første ledd skal summen nevnt 
i nr. 1, justeres i samsvar med artikkel 6, 8, 10 
og 11.

Ved beregning av en medlemsstats brutto 
sluttforbruk av energi med sikte på å måle dens 

oppfyllelse av målene og det veiledende forlø-
pet fastsatt i dette direktiv, skal mengden 
energi brukt i luftfarten som en del av den aktu-
elle medlemsstatens brutto sluttforbruk av 
energi, anses å utgjøre høyst 6,18 %. For 
Kypros og Malta skal mengden energi brukt i 
luftfarten som en del av disse medlemsstatenes 
brutto sluttforbruk av energi, anses å utgjøre 
høyst 4,12 %.

7. Metoden og definisjonene som brukes ved 
beregning av andelen energi fra fornybare kil-
der, skal være dem som er fastsatt ved europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/
2008 av 22. oktober 2008 om energista-
tistikk(19).

Medlemsstatene skal sikre sammenheng i de sta-
tistiske opplysningene som brukes ved beregning 
av de sektorvise og samlede andelene og de statis-
tiske opplysningene som rapporteres til Kommi-
sjonen i henhold til forordning (EF) nr. 1099/
2008.

Artikkel 6

Statistiske overføringer mellom 
medlemsstatene

1. Medlemsstatene kan inngå avtaler om og innfø-
re ordninger for statistisk overføring av en 
bestemt mengde energi fra fornybare kilder fra 
én medlemsstat til en annen. Den mengden 
som overføres, skal:
a. trekkes fra den mengden energi fra forny-

bare kilder som medregnes når det skal 
måles om den medlemsstaten som foretar 
overføringen, oppfyller kravene i artikkel 3 
nr. 1 og 2, og

b. legges til den mengden energi fra forny-
bare kilder som medregnes når det skal 
måles om den andre medlemsstaten som 
mottar overføringen, oppfyller kravene i 
artikkel 3 nr. 1 og 2.

En statistisk overføring skal ikke påvir-
ke oppnåelsen av det nasjonale målet for 
den medlemsstaten som foretar overførin-
gen.

2. Ordningene nevnt i nr. 1, kan ha en varighet på 
ett eller flere år. De skal meddeles Kommisjo-
nen senest tre måneder etter utgangen av 
hvert av de årene de gjelder for. De opplysnin-
gene som sendes til Kommisjonen, skal 

19 EUT L 304 av 14.11.2008, s. 1.
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omfatte mengde og pris for den aktuelle ener-
gien.

3. Overføringene blir gjeldende først når alle 
medlemsstatene som er involvert i overførin-
gen, har meddelt overføringen til Kommisjo-
nen.

Artikkel 7

Fellesprosjekter mellom medlemsstatene

1. To eller flere medlemsstater kan samarbeide 
om alle typer fellesprosjekter vedrørende pro-
duksjon av elektrisitet, varme eller kjøling fra 
fornybare energiressurser. Dette samarbeidet 
kan omfatte private operatører.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen om den andelen eller mengden elektrisitet, 
varme eller kjøling fra fornybare energikilder 
som er produsert ved et fellesprosjekt på deres 
territorium, som ble satt i drift etter 25. juni 
2009, eller ved den økte kapasiteten ved et 
anlegg som ble renovert etter denne datoen, 
som skal medregnes i det nasjonale overord-
nede målet for en annen medlemsstat med hen-
blikk på å måle om kravene i dette direktiv er 
oppfylt.

3. Underretningen nevnt i nr. 2, skal:
a. beskrive det foreslåtte anlegget eller identi-

fisere det renoverte anlegget,
b. angi andelen eller mengden elektrisitet 

eller varme eller kjøling produsert fra 
anlegget, som skal medregnes i det nasjo-
nale overordnede målet for en annen med-
lemsstat,

c. angi hvilken medlemsstat som drar nytte av 
underretningen, og

d. angi tidsrommet, i hele kalenderår, da den 
elektrisiteten, varmen eller kjølingen som 
er produsert fra fornybare energikilder ved 
anlegget, skal medregnes i det nasjonale 
overordnede målet for den andre medlems-
staten.

4. Tidsrommet nevnt i nr. 3 bokstav d) skal ikke 
strekke seg lenger enn til 2020. Varigheten av 
et fellesprosjekt kan strekke seg lenger enn til 
2020.

5. En underretning som er gitt i henhold til denne 
artikkel, skal ikke endres eller trekkes tilbake 
uten felles avtale mellom den medlemsstaten 
som gir underretningen, og den medlemssta-
ten som er angitt i samsvar med nr. 3 bokstav 
c).

Artikkel 8

Virkninger av fellesprosjekter mellom 
medlemsstatene

1. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år 
som faller innenfor tidsrommet nevnt i artikkel 
7 nr. 3 bokstav d), skal den medlemsstaten som 
gav underretningen i henhold til artikkel 7, 
utstede en skriftlig underretning som angir:
a. den samlede mengden elektrisitet, varme 

eller kjøling som i løpet av året er produsert 
fra fornybare energikilder ved det anlegget 
som var gjenstand for underretningen i 
henhold til artikkel 7, og

b. den mengden elektrisitet, varme eller kjø-
ling som i løpet av året er produsert fra for-
nybare energikilder ved dette anlegget, 
som skal medregnes i det nasjonale over-
ordnede målet for en annen medlemsstat i 
samsvar med vilkårene i underretningen.

2. Underrettende medlemsstat skal sende den 
skriftlige underretningen til den medlemssta-
ten som drog nytte av underretningen, og til 
Kommisjonen.

3. For å kunne måle om kravene i dette direktiv 
vedrørende nasjonale overordnede mål er opp-
fylt, skal den mengden elektrisitet, varme eller 
kjøling fra fornybare energikilder som er med-
delt i samsvar med nr. 1 bokstav b):
a. trekkes fra den mengden elektrisitet, 

varme eller kjøling fra fornybare energikil-
der som medregnes når det skal måles om 
den medlemsstaten som sender den skrift-
lige underretningen i henhold til kravene i 
nr. 1, oppfyller kravene, og

b. legges til den mengden elektrisitet, varme 
eller kjøling fra fornybare energikilder som 
medregnes når det skal måles om den med-
lemsstaten som mottar den skriftlige under-
retningen i samsvar med nr. 2, oppfyller 
kravene.

Artikkel 9

Fellesprosjekter mellom medlemsstater og 
tredjestater

1. Én eller flere medlemsstater kan samarbeide 
med én eller flere tredjestater om alle typer fel-
lesprosjekter vedrørende produksjon av elek-
trisitet fra fornybare energikilder. Slikt samar-
beid kan omfatte private operatører.

2. Elektrisitet fra fornybare energikilder produ-
sert i en tredjestat, skal medregnes bare for å 
måle om kravene i dette direktiv vedrørende 
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nasjonale overordnede mål er oppfylt, dersom 
følgende vilkår er oppfylt:
a. elektrisiteten er brukt i Fellesskapet; et 

krav som anses oppfylt dersom:
i. en tilsvarende mengde elektrisitet som 

den elektrisiteten som medregnes, er 
tydelig spesifisert for den tildelte forbin-
delseskapasiteten av alle ansvarlige ope-
ratører av overføringsnett i opprinnel-
sesstaten, mottakerstaten og, dersom 
relevant, hver transittredjestat,

ii. en tilsvarende mengde elektrisitet som 
den elektrisiteten som medregnes, er 
tydelig registrert i balanseplanen av 
operatøren av overføringsnettet på Fel-
lesskapets side av forbindelseslednin-
gen, og

iii. den spesifiserte kapasiteten og produk-
sjonen av elektrisitet fra fornybare ener-
gikilder ved anlegget nevnt i nr. 2 bok-
stav b), viser til samme tidsrom,

b. elektrisiteten er produsert ved et nybygd 
anlegg som er satt i drift etter 25. juni 2009, 
eller gjennom den økte kapasiteten ved et 
anlegg som ble renovert etter denne 
datoen, i et fellesprosjekt som nevnt i nr. 1, 
og

c. den mengden elektrisitet som er produsert 
og eksportert, har ikke mottatt annen støtte 
fra en støtteordning i en tredjestat enn 
investeringsstøtte gitt til anlegget.

3. Medlemsstatene kan i henhold til artikkel 5 
søke Kommisjonen om å kunne medregne 
elektrisitet fra fornybare energikilder produ-
sert og brukt i en tredjestat, i forbindelse med 
bygging av en forbindelsesledning med svært 
lang gjennomføringstid mellom en medlems-
stat og en tredjestat, dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a. bygging av forbindelsesledningen er startet 

innen 31. desember 2016,
b. det ikke er mulig å sette forbindelseslednin-

gen i drift innen 31. desember 2020,
c. det er mulig å sette forbindelsesledningen i 

drift innen 31. desember 2022,
d. når forbindelsesledningen er satt i drift, vil 

den bli brukt til eksport til Fellesskapet, i 
samsvar med nr. 2, av elektrisitet produsert 
fra fornybare energikilder,

e. søknaden gjelder et fellesprosjekt som opp-
fyller kriteriene fastsatt i bokstav b) og c) i 
nr. 2, og som vil benytte forbindelseslednin-
gen når den er satt i drift, og en mengde 
elektrisitet som ikke er større enn den 
mengden som vil bli eksportert til Felles-

skapet etter at forbindelsesledningen er 
satt i drift.

4. Den andelen eller mengden elektrisitet som er 
produsert ved et anlegg på en tredjestats terri-
torium, som skal medregnes i det nasjonale 
overordnede målet for én eller flere medlems-
stater med sikte på å måle om kravene i artik-
kel 3 er oppfylt, skal meddeles Kommisjonen. 
Dersom det dreier seg om mer enn én med-
lemsstat, skal distribusjonen mellom medlems-
statene når det gjelder denne andelen eller 
mengden, meddeles Kommisjonen. Denne 
andelen eller mengden skal ikke overstige den 
andelen eller mengden som årlig eksporteres 
til og brukes i Fellesskapet, tilsvarende meng-
den nevnt i nr. 2 bokstav a) i) og ii) i denne 
artikkel og som oppfyller vilkårene oppført i 
artikkelens nr. 2 bokstav a). Underretningen 
skal gis av hver enkelt medlemsstat hvis sam-
lede nasjonale mål andelen eller mengden elek-
trisitet skal medregnes i.

5. Underretningen nevnt i nr. 4, skal:
a. beskrive det foreslåtte anlegget eller identi-

fisere det renoverte anlegget,
b. angi den andelen eller mengden elektrisitet 

produsert fra anlegget som skal medregnes 
i det nasjonale overordnede målet for en 
medlemsstat, samt, med forbehold for krav 
om fortrolighet, tilsvarende finansierings-
ordninger,

c. angi det tidsrommet, i hele kalenderår, da 
elektrisiteten skal medregnes i det nasjo-
nale overordnede målet for medlemsstaten, 
og

d. inneholde en skriftlig bekreftelse på bok-
stav b) og c) fra tredjestaten på hvis territo-
rium anlegget skal settes i drift, og den 
andelen eller mengden elektrisitet produ-
sert ved anlegget som skal brukes innen-
lands av den aktuelle tredjestaten.

6. Tidsrommet nevnt i nr. 5 bokstav c), skal ikke 
strekke seg lenger enn til 2020. Varigheten av 
et fellesprosjekt kan strekke seg lenger enn til 
2020.

7. En underretning som er gitt i henhold til denne 
artikkel, kan ikke endres eller trekkes tilbake 
uten samtykke fra den medlemsstaten som gir 
underretningen, og den tredjestaten som har 
bekreftet fellesprosjektet i samsvar med nr. 5 
bokstav d).

8. Medlemsstatene og Fellesskapet skal oppmun-
tre de relevante organer som omfattes av trak-
taten om opprettelse av energifellesskapet til, i 
samsvar med bestemmelsene i nevnte traktat, 
å treffe de tiltakene som er nødvendige for at 
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traktatpartene kan anvende bestemmelsene 
om samarbeid mellom medlemsstatene fastsatt 
i dette direktiv.

Artikkel 10

Virkninger av fellesprosjekter mellom 
medlemsstater og tredjestater

1. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år 
som faller innenfor tidsrommet nevnt i artikkel 
9 nr. 5 bokstav c), skal den medlemsstaten som 
gav underretningen i henhold til artikkel 9, 
utstede en skriftlig underretning som angir:
a. den samlede mengden elektrisitet som i 

løpet av det året er produsert fra fornybare 
energikilder ved det anlegget som var gjen-
stand for underretningen i henhold til artik-
kel 9, 

b. den mengden elektrisitet som i løpet av året 
er produsert fra fornybare energikilder ved 
dette anlegget, som skal medregnes i dens 
nasjonale overordnede mål i samsvar med 
vilkårene i underretningen, og

c. samsvarsbevis for vilkårene fastsatt i artik-
kel 9 nr. 2.

2. Medlemsstaten skal sende den skriftlige 
underretningen til den tredjestaten som har 
bekreftet prosjektet i samsvar med artikkel 9 
nr. 5 bokstav d), og til Kommisjonen.

3. For å kunne måle om kravene i dette direktiv 
vedrørende nasjonale overordnede mål er opp-
fylt, skal den mengden elektrisitet som er pro-
dusert fra fornybare energikilder meddelt i 
samsvar med nr. 1 bokstav b), tilføyes til den 
mengden energi fra fornybare kilder som med-
regnes ved måling av om den medlemsstaten 
som utsteder den skriftlige underretningen, 
har oppfylt sine krav.

Artikkel 11

Felles støtteordninger

1. Med forbehold for medlemsstatenes forpliktel-
ser i henhold til artikkel 3, kan to eller flere 
medlemsstater på frivillig grunnlag beslutte å 
slå sammen eller delvis samordne sine nasjo-
nale støtteordninger. I slike tilfeller kan en 
bestemt mengde energi fra fornybare kilder 
produsert på territoriet til én av de deltakende 
medlemsstatene, medregnes i det nasjonale 
overordnede målet til en annen deltakende 
medlemsstat, dersom de berørte medlemssta-
tene:

a. foretar en statistisk overføring av bestemte 
mengder energi fra fornybare kilder fra én 
medlemsstat til en annen i samsvar med 
artikkel 6, eller

b. fastsetter en fordelingsregel, som de delta-
kende medlemsstatene inngår avtale om, 
som fordeler energimengder fra fornybare 
kilder mellom de deltakende medlemssta-
tene. En slik regel skal meddeles Kommi-
sjonen senest tre måneder etter utgangen 
av det første året den gjelder for.

2. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år 
skal hver medlemsstat som har gitt en under-
retning i henhold til nr. 1 bokstav b), utstede en 
skriftlig underretning som angir den samlede 
mengden elektrisitet, varme eller kjøling fra 
fornybare energikilder som er produsert i det 
året som omfattes av fordelingsregelen.

3. For å kunne måle om kravene i dette direktiv 
vedrørende nasjonale overordnede mål er opp-
fylt, skal den mengden elektrisitet, varme eller 
kjøling fra fornybare energikilder som er med-
delt i samsvar med nr. 2, fordeles på nytt mel-
lom de berørte medlemsstatene i samsvar med 
den meddelte fordelingsregelen.

Artikkel 12

Kapasitetsøkninger

I henhold til artikkel 7 nr. 2 og artikkel 9 nr. 2 bok-
stav b) skal enheter av energi fra fornybare ener-
gikilder som kan tilskrives en kapasitetsøkning 
ved et anlegg, behandles som om de var produ-
sert ved et separat anlegg som ble satt i drift på 
det tidspunktet kapasitetsøkningen skjedde.

Artikkel 13

Administrative framgangsmåter, forskrifter 
og regler

1. Medlemsstatene skal sikre at alle nasjonale 
regler vedrørende framgangsmåter for god-
kjenning, sertifisering og tillatelser som skal 
gjelde for anlegg og tilhørende infrastruktur 
for overførings- og distribusjonsnett for pro-
duksjon av elektrisitet, varme eller kjøling fra 
fornybare energikilder, og for prosessen med å 
foredle biomasse til biodrivstoff eller andre 
energiprodukter, er forholdsmessige og nød-
vendige.

Medlemsstatene skal særlig treffe hen-
siktsmessige tiltak for å sikre:
a. med forbehold for forskjeller mellom med-

lemsstatenes administrative strukturer og 
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organisering, at de respektive ansvarsom-
rådene til nasjonale, regionale og lokale for-
valtningsmyndigheter når det gjelder fram-
gangsmåter for godkjenning, sertifisering 
og tillatelser, herunder arealplanlegging, er 
klart samordnet og definert, med oversikt-
lige tidsplaner for avgjørelser vedrørende 
søknader om planleggings- og byggetillatel-
ser,

b. at det på hensiktsmessig nivå foreligger 
utfyllende opplysninger om behandling av 
søknader om godkjenning, sertifisering og 
tillatelser for anlegg for fornybar energi, og 
om tilgjengelig bistand til søkerne,

c. at administrative framgangsmåter foren-
kles og framskyndes på hensiktsmessig 
administrativt nivå,

d. at regler som styrer godkjenning, sertifise-
ring og tillatelser, er objektive, oversiktlige, 
forholdsmessige, ikke forskjellsbehandler 
søkerne og tar fullt og helt hensyn til sær-
trekkene til hver teknologi for fornybar 
energi,

e. at administrasjonskostnader som betales av 
forbrukere, planleggere, arkitekter, entre-
prenører og utstyrs- og systeminstallatører 
og -leverandører, er oversiktlige og kost-
nadsrelaterte, og

f. at det, når det er relevant, fastsettes foren-
klede og mindre tyngende framgangsmåter 
for godkjenning, herunder gjennom enkel 
melding dersom de relevante rammere-
glene tillater dette, når det gjelder mindre 
prosjekter og desentraliserte enheter for 
produksjon av energi fra fornybare kilder.

2. Medlemsstatene skal definere klart alle tek-
niske spesifikasjoner som utstyr og systemer 
for fornybar energi skal oppfylle for å kunne 
omfattes av støtteordninger. Dersom det fore-
ligger europeiske standarder, herunder miljø-
merker, energimerker og andre tekniske refe-
ransesystemer innført av de europeiske stan-
dardiseringsorganene, skal disse tekniske 
spesifikasjonene utformes med henvisning til 
disse standardene. Slike tekniske spesifikasjo-
ner bør ikke foreskrive hvor utstyret og syste-
mene skal sertifiseres, og skal ikke være til hin-
der for det indre markeds virkemåte.

3. Medlemsstatene skal anbefale alle aktører, 
særlig lokale og regionale forvaltningsmyndig-
heter, å sikre at det er montert utstyr og syste-
mer for bruk av elektrisitet, varme og kjøling 
fra fornybare energikilder, og for fjernvarme 
og fjernkjøling ved planlegging, bygging og 
rehabilitering av industri- og boligområder. 

Medlemsstatene skal særlig oppmuntre lokale 
og regionale forvaltningsmyndigheter til å ta 
med varme og kjøling fra fornybare energikil-
der ved infrastrukturplanlegging for byområ-
der, når det er relevant.

4. Medlemsstatene skal i sine byggeforskrifter og 
-regler innføre hensiktsmessige tiltak for å øke 
andelen av alle typer energi fra fornybare kil-
der i byggesektoren.

Når medlemsstatene innfører slike tiltak i 
sine regionale støtteordninger, kan de ta hen-
syn til nasjonale tiltak for betydelig økt energi-
effektivitet og kraftvarmeproduksjon, og til 
passivhus eller til lav- eller nullenergibygnin-
ger.

Innen 31. desember 2014 skal medlemssta-
tene i sine byggeforskrifter og -regler eller 
gjennom andre midler med tilsvarende virk-
ning, når det er relevant, kreve bruk av minste-
nivåer av energi fra fornybare kilder i nye byg-
ninger og i eksisterende bygninger som skal 
gjennomgå større rehabilitering. Medlemssta-
tene skal tillate at disse minstenivåene skal 
oppfylles blant annet gjennom fjernvarme og 
fjernkjøling produsert ved bruk av en betydelig 
andel fornybare energikilder.

Kravet i første ledd får anvendelse på de 
væpnede styrker bare i den grad dets anven-
delse ikke kommer i konflikt med arten og 
hovedmålene ved de væpnede styrkers virk-
somhet, og med unntak for materiell som ute-
lukkende brukes til militære formål.

5. Medlemsstatene skal sikre at nye offentlige 
bygninger og eksisterende offentlige bygnin-
ger som skal gjennomgå større rehabilitering, 
på nasjonalt, regionalt og lokalt plan fra og med 
1. januar 2012 oppfyller en eksemplarisk rolle 
innenfor rammen av dette direktiv. Medlems-
statene kan blant annet tillate at denne forplik-
telsen overholdes ved å oppfylle kravene til nul-
lenergiboliger, eller ved å fastsette at takene på 
offentlige bygninger eller bygninger som er en 
blanding av private og offentlige, brukes av 
tredjemann til anlegg som produserer energi 
fra fornybare kilder.

6. Når det gjelder byggeforskrifter og -regler skal 
medlemsstatene fremme bruk av varme- og 
kjølesystemer og -utstyr basert på fornybar 
energi, som innebærer en betydelig reduksjon 
av energiforbruket. Medlemsstatene skal 
bruke energi- eller miljømerker eller andre 
egnede sertifikater eller standarder utarbeidet 
på nasjonalt plan eller fellesskapsplan, dersom 
slike foreligger, som grunnlag for å oppmuntre 
til bruk av slike systemer eller slikt utstyr.
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Når det gjelder biomasse skal medlemsstatene 
fremme konverteringsteknologi som oppnår en 
virkningsgrad for konvertering på minst 85 % for 
anvendelse i bolig- og handelssektoren, og minst 
70 % for anvendelse i industrisektoren.

Når det gjelder varmepumper skal medlems-
statene fremme slike varmepumper som oppfyller 
minstekravene til miljømerking fastsatt ved kom-
misjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november 2007 
om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til varmepumper som dri-
ves med elektrisitet, gass eller gassabsorpsjon20.

Når det gjelder termisk solenergi skal med-
lemsstatene fremme sertifisert utstyr og sertifi-
serte systemer som bygger på europeiske stan-
darder dersom slike foreligger, herunder miljø-
merker, energimerker og andre tekniske referan-
sesystemer innført av de europeiske standardise-
ringsorganene.

Ved vurdering av virkningsgrad for konverte-
ring og kostnader/resultat for slike systemer og 
slikt utstyr i henhold til dette nummer, skal med-
lemsstatene bruke fellesskapsframgangsmåter, 
eller, dersom slike ikke foreligger, internasjonale 
framgangsmåter, dersom slike foreligger.

Artikkel 14

Opplysning og opplæring

1. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om 
støttetiltak er tilgjengelig for alle relevante 
aktører, som forbrukere, entreprenører, instal-
latører, arkitekter og leverandører av varme-, 
kjøle- og elektrisitetsutstyr og -systemer samt 
kjøretøyer som kan bruke energi fra fornybare 
kilder.

2. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om 
nettofordeler, kostnader og energieffektivitet 
for utstyr og systemer til bruk av varme, kjø-
ling og elektrisitet fra fornybare energikilder 
gjøres tilgjengelige enten av leverandøren av 
utstyret eller systemet, eller av vedkommende 
nasjonale myndigheter.

3. Medlemsstatene skal sikre at sertifiseringsord-
ninger eller tilsvarende kvalifikasjonsordnin-
ger blir eller er tilgjengelige innen 31. desem-
ber 2012 for installatører av små biomassekje-
ler og -ovner, solcelleanlegg og anlegg for 
termisk solenergi, anlegg for utnytting av 
grunnvarme og varmepumper. Disse ordnin-
gene kan eventuelt ta hensyn til eksisterende 
ordninger og strukturer og skal bygge på krite-

riene fastsatt i vedlegg IV. Hver medlemsstat 
skal anerkjenne sertifiseringer som en annen 
medlemsstat har tildelt i samsvar med disse 
kriteriene.

4. Medlemsstatene skal gjøre opplysninger om 
sertifiseringsordninger eller tilsvarende kvali-
fikasjonsordninger nevnt i nr. 3, tilgjengelige 
for offentligheten. Medlemsstatene kan også 
gjøre tilgjengelig listen over installatører som 
er kvalifisert eller sertifisert i samsvar med 
bestemmelsene nevnt i nr. 3.

5. Medlemsstatene skal sikre at alle relevante 
aktører, særlig planleggere og arkitekter, gis 
veiledning slik at de på godt grunnlag kan vur-
dere den optimale kombinasjonen av fornybare 
energikilder, av høyeffektive teknologier, og av 
fjernvarme og fjernkjøling ved planlegging, 
utforming, bygging og rehabilitering av indus-
tri- og boligområder.

6. Medlemsstatene skal med deltaking av lokale 
og regionale myndigheter utarbeide egnede 
opplysningsprogrammer, programmer for 
holdningsskapende tiltak, veiledning eller opp-
læring for å informere borgerne om fordelene 
og de praktiske sidene ved å utvikle og bruke 
energi fra fornybare kilder.

Artikkel 15

Opprinnelsesgarantier for elektrisitet, varme 
og kjøling produsert fra fornybare 
energikilder

1. For å kunne dokumentere overfor sluttkun-
dene den andelen eller mengden energi som 
kommer fra fornybare kilder i en energileve-
randørs energisammensetning i samsvar med 
artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF, skal med-
lemsstatene sikre at opprinnelsen til elektrisite-
ten produsert fra fornybare energikilder, kan 
garanteres som dette etter definisjonen i dette 
direktiv, i samsvar med kriterier som er objek-
tive, oversiktlige og ikke innebærer forskjells-
behandling.

2. For dette formål skal medlemsstatene sikre at 
det utstedes en opprinnelsesgaranti ved fore-
spørsel fra en produsent av elektrisitet fra for-
nybare energikilder. Medlemsstatene kan sør-
ge for at det utstedes opprinnelsesgarantier 
ved forespørsel fra produsenter av varme og 
kjøling fra fornybare energikilder. For slike 
ordninger kan det gjelde en minstekapasitets-
grense. Standardstørrelsen for en opphavsga-
ranti skal være 1 MWh. Det skal utstedes høyst 

20 EUT L 301 av 20.11.2007, s. 14.
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én opprinnelsesgaranti for hver enhet energi 
som er produsert.

Medlemsstatene skal sikre at den samme 
enheten energi fra fornybare kilder medregnes 
bare én gang.

Medlemsstatene kan fastsette at det ikke 
skal gis støtte til en produsent dersom vedkom-
mende produsent mottar en opprinnelsesga-
ranti for samme mengde produsert energi fra 
fornybare kilder.

Opprinnelsesgarantien har ingen funksjon 
med hensyn til en medlemsstats overholdelse 
av artikkel 3. Overføring av opprinnelsesgaran-
tier, separat eller sammen med den fysiske 
overføringen av energi, skal ikke ha noen virk-
ning på en medlemsstats beslutning om å 
bruke statistiske overføringer, fellesprosjekter 
eller felles støtteordninger til måloppfyllelse, 
eller på beregningen av brutto sluttforbruk av 
energi fra fornybare kilder i samsvar med 
artikkel 5.

3. Enhver bruk av en opprinnelsesgaranti skal 
skje innen 12 måneder etter produksjonen av 
den tilsvarende enhet energi. En opprinnelses-
garanti skal innløses etter at den er brukt.

4. Medlemsstatene eller utpekte vedkommende 
organer skal føre tilsyn med utstedelse, overfø-
ring og innløsning av opprinnelsesgarantier. 
De utpekte vedkommende organene skal ha 
geografiske ansvarsområder som ikke overlap-
per, og skal være uavhengige i forhold til pro-
duksjon, handel og leveranse.

5. Medlemsstatene eller de utpekte vedkom-
mende organene skal innføre hensiktsmessige 
ordninger som sikrer at opprinnelsesgarantier 
utstedes, overføres og innløses elektronisk, og 
at de er nøyaktige, pålitelige og sikret mot svin-
del.

6. En opprinnelsesgaranti skal inneholde minst 
følgende opplysninger:
a. den energikilden som energien ble produ-

sert fra, og produksjonens start- og slutt-
dato,

b. om den dreier seg om:
i. elektrisitet, eller
ii. varme eller kjøling,

c. navn, sted, type og kapasitet for anlegget 
der energien er produsert,

d. om og i hvilken grad anlegget har dratt 
nytte av investeringsstøtte, om og i hvilken 
grad energienheten på annen måte har 
dratt nytte av en nasjonal støtteordning, og 
typen støtteordning,

e. hvilken dato anlegget ble satt i drift, og

f. utstedelsesdato, utstedelsesstat og et enty-
dig identifikasjonsnummer.

7. Dersom det kreves at en elektrisitetsleveran-
dør skal dokumentere andelen eller mengden 
energi fra fornybare kilder i sin energileve-
ranse i henhold til artikkel 3 nr. 6 i direktiv 
2003/54/EF, kan den gjøre det ved å bruke 
sine opprinnelsesgarantier.

8. Den mengden energi fra fornybare kilder som 
tilsvarer de opprinnelsesgarantiene som er 
overført fra en elektrisitetsleverandør til tredje-
mann, skal trekkes fra andelen energi fra forny-
bare kilder i elektrisitetsleverandørens energi-
sammensetning i henhold til artikkel 3 nr. 6 i 
direktiv 2003/54/EF.

9. Medlemsstatene skal anerkjenne opprinnelses-
garantier utstedt av andre medlemsstater i 
samsvar med dette direktiv, utelukkende som 
dokumentasjon på det som er nevnt i nr. 1 og 
nr. 6 bokstav a)-f). En medlemsstat kan avslå å 
anerkjenne en opprinnelsesgaranti bare der-
som den har velbegrunnet tvil om dens nøyak-
tighet, pålitelighet eller troverdighet. Med-
lemsstaten skal underrette Kommisjonen om 
et slikt avslag og begrunnelsen for det.

10. Dersom Kommisjonen konstaterer at avslag på 
anerkjennelse av en opprinnelsesgaranti er 
uberettiget, kan Kommisjonen treffe en beslut-
ning som krever at den berørte medlemsstaten 
anerkjenner den.

11. En medlemsstat kan i samsvar med felles-
skapsretten innføre kriterier som er objektive, 
oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbe-
handling, når gjelder bruk av opprinnelsesga-
rantier for å overholde forpliktelsene fastsatt i 
artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2003/54/EF.

12. Dersom energileverandører markedsfører 
energi fra fornybare kilder til forbrukere med 
henvisning til miljøfordeler eller andre fordeler 
ved energi fra fornybare kilder, kan medlems-
staten kreve at disse energileverandørene gjør 
opplysninger tilgjengelig i form av et sammen-
drag om den mengden eller andelen energi fra 
fornybare kilder som kommer fra anlegg eller 
økt kapasitet som ble satt i drift etter 25. juni 
2009.

Artikkel 16

Tilgang til og drift av nettene

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige 
tiltak for å utvikle infrastruktur for overførings- 
og distribusjonsnett, intelligente nett, lagrings-
anlegg og elektrisitetssystemet, for å muliggjø-
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re sikker drift av elektrisitetssystemet og bidra 
til videre utbygging av elektrisitetsproduksjo-
nen fra fornybare energikilder, herunder sam-
menkopling mellom medlemsstatene, og mel-
lom medlemsstatene og tredjestater. Medlems-
statene skal dessuten treffe hensiktsmessige 
tiltak for å framskynde framgangsmåtene for 
godkjenning med hensyn til nettinfrastruktur 
og samordne godkjenning av nettinfrastruktur 
med administrative og planleggingsmessige 
framgangsmåter.

2. Med forbehold for krav som gjelder ivaretakel-
sen av nettets pålitelighet og sikkerhet, basert 
på kriterier som er oversiktlige og ikke innebæ-
rer forskjellsbehandling, fastlagt av vedkom-
mende nasjonale myndigheter:
a. skal medlemsstatene sikre at operatører av 

overførings- og distribusjonsnett på sitt ter-
ritorium garanterer overføring og distribu-
sjon av elektrisitet produsert fra fornybare 
energikilder,

b. skal medlemsstatene også sørge for at elek-
trisitet produsert fra fornybare energikil-
der, har prioritert tilgang eller garantert til-
gang til nettet,

c. skal medlemsstatene sikre at operatører av 
overføringsnett ved lastfordeling mellom 
elektrisitetsproduksjonsanlegg, prioriterer 
anlegg som bruker fornybare energikilder, 
i det omfang sikker drift av det nasjonale 
elektrisitetssystemet tillater det, og på 
grunnlag av kriterier som er oversiktlige og 
ikke innebærer forskjellsbehandling. Med-
lemsstatene skal sikre at det treffes hen-
siktsmessige nett- og markedsrelaterte 
driftstiltak slik at andelen elektrisitet fra for-
nybare energikilder ikke reduseres mer 
enn nødvendig. Dersom det treffes betyde-
lige tiltak for å redusere andelen elektrisitet 
fra fornybare energikilder for å garantere 
sikkerheten i det nasjonale elektrisitetssys-
temet og sikkerheten i energiforsyningen, 
skal medlemsstatene sikre at de ansvarlige 
nettoperatørene avlegger rapport til ved-
kommende reguleringsmyndighet om 
disse tiltakene og angir hvilke korrige-
rende tiltak de har planer om å treffe for å 
hindre at andelen elektrisitet fra fornybare 
kilder reduseres mer enn nødvendig.

3. Medlemsstatene skal kreve at operatører av 
overføringsnett og distribusjonsnett utarbeider 
og offentliggjør sine standardregler for hvor-
dan kostnadene for teknisk tilpasning skal 
bæres og fordeles, for eksempel nettilkoplin-
ger og nettforsterkninger, forbedret drift av 

nettet og regler for hvordan nettkravene skal 
kunne gjennomføres uten forskjellsbehand-
ling, noe som er nødvendig for å kunne inte-
grere nye produsenter som leverer elektrisitet 
fra fornybare kilder til det sammenkoplede net-
tet.

Disse reglene skal bygge på kriterier som 
er objektive, oversiktlige og ikke innebærer 
forskjellsbehandling, som tar særlig hensyn til 
alle kostnadene og fordelene knyttet til disse 
produsentenes tilkopling til nettet, og til de 
særlige forholdene til produsenter beliggende 
i randområder og regioner med lav befolkning-
stetthet. Disse reglene kan fastsette forskjel-
lige typer tilkoplinger.

4. Medlemsstatene kan eventuelt kreve at opera-
tører av overføringsnett og distribusjonsnett 
helt eller delvis skal bære kostnadene nevnt i 
nr. 3. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 
og deretter hvert annet år gjennomgå og treffe 
de tiltakene som er nødvendige for å forbedre 
rammeverket og reglene for hvordan kostna-
dene nevnt i nr. 3, skal bæres og fordeles, for å 
sikre integrering av nye produsenter som fast-
satt i nevnte nummer.

5. Medlemsstatene skal kreve at operatører av 
overføringsnett og distribusjonsnett gir alle 
nye produsenter av energi fra fornybare kilder 
som ønsker å bli tilkoplet nettet, de fullstendige 
og nødvendige opplysningene som kreves, her-
under:
a. et omfattende og detaljert overslag over 

kostnadene i forbindelse med tilkoplingen,
b. en rimelig og presis tidsplan for mottak og 

behandling av søknader om nettilkopling,
c. en rimelig veiledende tidsplan for alle fore-

slåtte nettilkoplinger.
Medlemsstatene kan la produsenter av 

elektrisitet fra fornybare energikilder som 
ønsker å bli koplet til nettet, sende ut en 
anbudsinnbydelse for tilkoplingsarbeidet.

6. Fordelingen av kostnader nevnt i nr. 3, skal 
håndheves gjennom en ordning som bygger på 
kriterier som er objektive, oversiktlige og ikke 
innebærer forskjellsbehandling, som tar hen-
syn til de fordelene som tilkoplingene kan inne-
bære både for de produsentene som tilkoples i 
begynnelsen, og de som tilkoples senere, samt 
for operatører av overføringsnett og distribus-
jonsnett.

7. Medlemsstatene skal sikre at bereregning av 
overførings- og distribusjonsavgifter ikke med-
fører forskjellsbehandling av elektrisitet fra for-
nybare energikilder, herunder særlig elektrisi-
tet fra fornybare energikilder produsert i rand-
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områder, for eksempel øyområder, og i 
regioner med lav befolkningstetthet. Medlems-
statene skal sikre at overførings- og distribu-
sjonsavgifter ikke medfører forskjellsbehand-
ling av gass fra fornybare energikilder.

8. Medlemsstatene skal sikre at avgiftene som 
operatører av overføringsnett og distribusjons-
nett krever for overføring og distribusjon av 
elektrisitet fra anlegg som bruker fornybare 
energikilder, gjenspeiler omsettelige kostnads-
fordeler som følger av anleggets tilkopling til 
nettet. Slike kostnadsfordeler kan komme fra 
direkte bruk av lavspenningsnettet.

9. Medlemsstatene skal, når det er relevant, vur-
dere behovet for å utvide eksisterende gass-
nettinfrastruktur for å forenkle integreringen 
av gass fra fornybare energikilder.

10. Medlemsstatene skal eventuelt kreve at opera-
tører av overføringsnett og distribusjonsnett på 
sitt territorium offentliggjør tekniske forskrif-
ter i tråd med artikkel 6 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/55/EF av 26. juni 2003 om 
felles regler for det indre marked for natur-
gass21, særlig med hensyn til forskrifter for net-
tilkopling som omfatter krav til gassens kvali-
tet, lukt og trykk. Medlemsstatene skal også 
kreve at operatører av overføringsnett og dis-
tribusjonsnett offentliggjør avgiftene for tilkop-
ling av fornybare gasskilder på grunnlag av kri-
terier som er oversiktlige og ikke innebærer 
forskjellsbehandling.

11. Medlemsstatene skal i sine nasjonale hand-
lingsplaner for fornybar energi vurdere nød-
vendigheten av å bygge ny infrastruktur for 
fjernvarme og fjernkjøling produsert fra forny-
bare energikilder, for å nå de nasjonale målene 
for 2020 nevnt i artikkel 3 nr. 1. Som følge av 
denne vurderingen skal medlemsstatene even-
tuelt treffe tiltak med sikte på å utarbeide en 
infrastruktur for fjernvarme for å legge til rette 
for utbygging av produksjon av varme og kjø-
ling fra store anlegg for biomasse, solenergi og 
geotermisk energi.

Artikkel 17

Kriterier for en bærekraftig utvikling for 
biodrivstoff og flytende biobrensel

1. Uavhengig av om råstoffet er dyrket på eller 
utenfor Fellesskapets territorium skal energi 
fra biodrivstoff og flytende biobrensel medreg-
nes for de formålene som er nevnt i bokstav a), 

b) og c), bare dersom de oppfyller kriteriene 
for en bærekraftig utvikling definert i nr. 2-6:
a. for å måle om kravene i dette direktiv ved-

rørende nasjonale mål er oppfylt,
b. for å måle om forpliktelsene til bruk av for-

nybar energi er overholdt,
c. for å fastslå berettigelse til økonomisk støt-

te til forbruk av biodrivstoff og flytende bio-
brensel.

Imidlertid trenger biodrivstoff og fly-
tende biobrensel produsert av avfall og 
rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakul-
tur, fiskerier og skogbruk, bare å oppfylle 
kriteriene for en bærekraftig utvikling opp-
ført i nr. 2, for å kunne medregnes for de 
formålene som er nevnt i bokstav a), b) og 
c).

2. Reduksjonen av utslipp av klimagasser fra bru-
ken av biodrivstoff og flytende biobrensel som 
med regnes for de formålene som er nevnt i nr. 
1 bokstav a), b) og c), skal være minst 35 %.

Med virkning fra 17. januar 2017 skal 
reduksjonen av utslipp av klimagasser fra bru-
ken av biodrivstoff og flytende biobrensel som 
medregnes for de formålene som er nevnt i nr. 
1 bokstav a), b) og c), være minst 50 %. Fra 1. 
januar 2018 skal denne reduksjonen av utslipp 
av klimagasser være minst 60 % for biodrivstoff 
og flytende biobrensel produsert ved anlegg 
der produksjonen startet 1. januar 2017 eller 
senere.

Reduksjonen av utslipp av klimagasser fra 
bruken av biodrivstoff og flytende biobrensel, 
skal beregnes i samsvar med artikkel 19 nr. 1.

Når det gjelder biodrivstoff og flytende bio-
brensel produsert ved anlegg som var i drift 23. 
januar 2008, skal første ledd få anvendelse fra 1. 
april 2013.

3. Biodrivstoff og flytende biobrensel som med-
regnes for de formålene som er nevnt i nr. 1 
bokstav a), b) og c), skal ikke framstilles fra 
råstoff fra mark som har høy verdi for sitt bio-
logiske mangfold, det vil si mark som hadde én 
av følgende statuser i eller etter januar 2008, 
uansett om marken fortsetter å ha denne statu-
sen:
a. primærskog og annen skog, det vil si skog 

og annen skogmark med hjemmehørende 
arter der det ikke er noen synlige tegn på 
menneskelig aktivitet, og de økologiske 
prosessene ikke er betydelig forstyrret,

b. områder som er utpekt:
i. ved lov eller av relevant vedkommende 

myndighet for naturvernformål, eller21 EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57.
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ii. for vern av sjeldne eller utryddelsestru-
ede økosystemer eller arter anerkjent i 
internasjonale avtaler eller oppført på 
lister utarbeidet av mellomstatlige orga-
nisasjoner eller Den internasjonale 
naturvernorganisasjonen, med forbe-
hold om deres anerkjennelse i samsvar 
med artikkel 18 nr. 4 annet ledd,

med mindre det kan dokumenteres 
at produksjonen av dette råstoffet ikke 
kommer i strid med disse naturvernfor-
målene,

c. gressmarker med stort biologisk mangfold 
som er:
i. naturlige, det vil si gressmark som fort-

satt vil være gressmark uten inngrep fra 
mennesker, og som opprettholder den 
naturlige artssammensetningen og de 
økologiske særtrekkene og prosessene, 
eller

ii. ikke-naturlige, det vil si gressmark som 
vil opphøre å være gressmark uten inn-
grep fra mennesker, og som er artsrik 
og ikke forringet, med mindre det kan 
dokumenteres at innhøsting av råstoffet 
er nødvendig for å opprettholde statu-
sen som gressmark.

Kommisjonen skal definere kriterier 
og geografiske områder for å fastslå 
hvilke gressmarker som skal omfattes 
av bokstav c) i første ledd. Disse tilta-
kene, som er utformet for å endre ikke-
vesentlige deler av dette direktiv ved 
supplering, skal vedtas etter framgangs-
måten med forskriftskomité med kon-
troll nevnt i artikkel 25 nr. 4.

4. Biodrivstoff og flytende biobrensel som med-
regnes for de formålene som er nevnt i nr. 1 
bokstav a), b) og c), skal ikke framstilles fra 
råstoff fra mark med store karbonlagre, det vil 
si mark som hadde én av følgende statuser i 
januar 2008, og ikke lenger har denne statusen:
a. våtmarksområder, det vil si mark som er 

dekket eller mettet av vann hele eller en 
stor del av året,

b. sammenhengende skogkledde områder, 
det vil si mark som omfatter mer enn én 
hektar med trær som er mer enn fem meter 
høye og har en trekronedekning på mer 
enn 30 %, eller trær som kan nå disse verdi-
ene på stedet,

c. mark som omfatter mer enn én hektar med 
trær som er mer enn fem meter høye og har 
en trekronedekning på mellom 10 og 30 %, 
eller trær som kan nå disse verdiene på ste-

det, med mindre det kan dokumenteres at 
karbonlagrene i området før og etter omleg-
gingen er slike at vilkårene fastsatt i nr. 2 i 
denne artikkel, vil bli oppfylt når metoden 
fastsatt i vedlegg V del C, blir anvendt.

Bestemmelsene i dette nummer får ikke 
anvendelse dersom marken, på det tids-
punktet råstoffet ble hentet ut, hadde 
samme status som i januar 2008.

5. Biodrivstoff og flytende biobrensel som med-
regnes for de formålene som er nevnt i nr. 1 
bokstav a), b) og c), skal ikke framstilles fra 
råstoff fra marken som var torvmark i januar 
2008, med mindre det kan dokumenteres at 
dyrking og innhøsting av det råstoffet ikke 
omfatter drenering av tidligere udrenert jord.

6. Landbruksråvarer som dyrkes i Fellesskapet 
og brukes til produksjon av biodrivstoff og fly-
tende biobrensel som medregnes for de formå-
lene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), 
skal hentes ut i samsvar med kravene og stan-
dardene fastsatt ved bestemmelsene nevnt 
under overskriften «Miljø» i del A og i nr. 9 i 
vedlegg II til rådsforordning (EF) nr. 73/2009 
av 19. januar 2009 om fastsettelse av felles 
regler for direkte støtteordninger for gårdbru-
kere i henhold til den felles landbrukspolitikk 
og om fastsettelse av visse støtteordninger for 
gårdbrukere22 og i samsvar med minstekra-
vene til gode landbruks- og miljøforhold defi-
nert i henhold til artikkel 6 nr. 1 i nevnte forord-
ning.

7. Kommisjonen skal, når det gjelder både tredje-
stater og medlemsstater som er en betydelig 
kilde til biodrivstoff eller råstoff til biodrivstoff 
som brukes i Fellesskapet, hvert annet år fram-
legge for Europaparlamentet og Rådet en rap-
port om nasjonale tiltak som treffes for å over-
holde kriteriene for en bærekraftig utvikling 
fastsatt i nr. 2-5, og for vern av jord, vann og luft. 
Den første rapporten skal framlegges i 2012.

Kommisjonen skal hvert annet år fram-
legge for Europaparlamentet og Rådet en rap-
port om hvilken virkning økt etterspørsel etter 
biodrivstoff har på den sosiale bærekraften i 
Fellesskapet og i tredjestater, og om hvilken 
virkning Fellesskapets biodrivstoffpolitikk har 
på tilgjengeligheten av næringsmidler til over-
kommelige priser, særlig for mennesker som 
bor i utviklingsland, og andre generelle utvi-
klingsspørsmål. Rapportene skal omfatte areal-
bruksrettigheter. De skal angi, både når det 
gjelder tredjestater og medlemsstater som er 

22 EUT L 30 av 31.1.2009, s. 16.
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en betydelig kilde til råstoff for biodrivstoff 
som brukes i Fellesskapet, om staten har ratifi-
sert og gjennomført hver av følgende konven-
sjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisa-
sjon (ILO):
– Konvensjonen om tvangsarbeid (nr. 29),
– Konvensjonen om foreningsfrihet og vern 

av organisasjonsretten (nr. 87),
– Konvensjonen om gjennomføring av prin-

sipper for organisasjonsretten og retten til å 
føre kollektive forhandlinger (nr. 98),

– Konvensjonen om lik lønn for mannlige og 
kvinnelige arbeidere for arbeid av likt verd 
(nr. 100),

– Konvensjonen om avskaffelse av tvangsar-
beid (nr. 105),

– Konvensjonen om diskriminering i syssel-
setting og yrke (nr. 111),

– Konvensjonen om minstealder for adgang 
til sysselsetting (nr. 138),

– Konvensjonen om forbud mot og umiddel-
bare tiltak for avskaffelse av de verste for-
mer for barnearbeid (nr. 182).

Disse rapportene skal angi, både når det 
gjelder tredjestater og medlemsstater som 
er en betydelig kilde til råstoff for biodriv-
stoff som brukes i Fellesskapet, om staten 
har ratifisert og gjennomført:

– Cartagena-protokollen om biosikkerhet,
– Konvensjonen om internasjonal handel 

med ville dyre- og plantearter som er truet 
av utryddelse.

Den første rapporten skal framlegges i 
2012. Kommisjonen skal eventuelt legge 
fram forslag til korrigerende tiltak, særlig 
dersom det foreligger bevis på at produk-
sjonen av biodrivstoff har en betydelig virk-
ning på prisene på næringsmidler.

8. For de formålene som er nevnt i nr. 1 bokstav 
a), b) og c), skal medlemsstatene ikke av andre 
årsaker som vedrører en bærekraftig utvikling, 
avslå å ta hensyn til biodrivstoff og flytende bio-
brensel som er framstilt i samsvar med denne 
artikkel.

9. Kommisjonen skal senest 31. desember 2009 
framlegge en rapport om kravene til en ord-
ning for en bærekraftig utvikling for energi-
messig bruk av biomasse, bortsett fra biodriv-
stoff og flytende biobrensel. Denne rapporten 
skal eventuelt følges av forslag til Europaparla-
mentet og Rådet om en ordning for en bære-
kraftig utvikling for annen bruk av biomasse til 
energiformål. Denne rapporten og de forsla-
gene den inneholder, skal bygge på den beste 
tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen, 

idet det tas hensyn til den siste utviklingen 
innen nyskapende prosesser. Dersom den ana-
lysen som er foretatt for dette formålet, viser at 
det i forbindelse med biomasse fra skogbruk 
vil være hensiktsmessig å innføre endringer i 
beregningsmetoden i vedlegg V, eller i kriteri-
ene for en bærekraftig utvikling med hensyn til 
karbonlagre som brukes til biodrivstoff og fly-
tende biobrensel, skal Kommisjonen om nød-
vendig samtidig framlegge forslag for Europa-
parlamentet og Rådet om dette.

Artikkel 18

Kontroll av oppfyllelse av kriteriene for en 
bærekraftig utvikling for biodrivstoff og 
flytende biobrensel

1. Dersom biodrivstoff og flytende biobrensel 
skal regnes med for de formålene som er nevnt 
i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c), skal med-
lemsstatene kreve at markedsdeltakere kan 
dokumentere at kriteriene for en bærekraftig 
utvikling i artikkel 17 nr. 2-5, er oppfylt. For 
dette formål skal de kreve at markedsdeltakere 
bruker et massebalansesystem som:
a. tillater at partier med råstoff eller biodriv-

stoff med forskjellige bærekraftegenska-
per, kan blandes,

b. krever at opplysninger om bærekraftegen-
skapene og størrelsen på partiene nevnt i 
bokstav a), forblir knyttet til blandingen, og

c. fastsetter at summen av alle partier som 
trekkes ut av blandingen, skal beskrives 
som å ha de samme bærekraftegenskapene 
i de samme mengdene som summen av alle 
forsendelsene som tilføres blandingen.

2. Kommisjonen skal i 2010 og 2012 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
hvordan kontrollmetoden for massebalanse 
beskrevet i nr. 1, fungerer, og om muligheten 
for å tillate andre kontrollmetoder i forbindelse 
med noen eller alle typer råstoff, biodrivstoff 
eller flytende biobrensel. I sin vurdering skal 
Kommisjonen ta hensyn til de kontrollmeto-
dene der opplysninger om bærekraftegenska-
per ikke trenger å forbli fysisk knyttet til 
bestemte partier eller blandinger. Vurderingen 
skal ta hensyn til behovet for å opprettholde 
kontrollordningens integritet og effektivitet, 
samtidig som det unngås at industrien blir 
pålagt en urimelig byrde. Rapporten skal even-
tuelt følges av forslag til Europaparlamentet og 
Rådet om bruk av andre kontrollmetoder.
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3. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at 
markedsdeltakerne framlegger pålitelige opp-
lysninger, og på anmodning gjøre tilgjengelig 
for medlemsstaten de dataene som ble brukt til 
å utarbeide opplysningene. Medlemsstatene 
skal kreve at markedsdeltakerne sørger for en 
tilstrekkelig standard for en uavhengig revi-
sjon av de framlagte opplysningene, og at de 
kan dokumentere at dette er gjort. Revisjonen 
skal kontrollere at de systemene som markeds-
deltakerne har brukt, er nøyaktige, pålitelige 
og sikret mot svindel. Den skal vurdere prøve-
takingens hyppighet og metode, og dataenes 
pålitelighet.

Opplysningene nevnt i første ledd, skal 
omfatte særlig opplysninger om oppfyllelse av 
kriteriene for en bærekraftig utvikling oppført i 
artikkel 17 nr. 2-5, hensiktsmessige og rele-
vante opplysninger om tiltak som er truffet når 
det gjelder vern av jord, vann og luft, utbedring 
av forringet mark, unngåelse av overdrevent 
vannforbruk i områder der vann er en knapp 
ressurs, og hensiktsmessige og relevante opp-
lysninger om tiltak som er truffet for å ta hen-
syn til forholdene nevnt i artikkel 17 nr. 7 annet 
ledd.

Kommisjonen skal, etter framgangsmåten 
med rådgivende komité nevnt i artikkel 25 nr. 
3, utarbeide en liste over hensiktsmessige og 
relevante opplysninger nevnt i første og annet 
ledd. Den skal særlig sikre at framlegging av 
slike opplysninger ikke utgjør en for stor admi-
nistrativ byrde for markedsdeltakere generelt, 
eller for småbrukere, produsentorganisasjoner 
og samvirker spesielt.

Forpliktelsene fastsatt i dette nummer, skal 
få anvendelse uansett om biodrivstoffet eller 
det flytende biobrenselet er produsert i Felles-
skapet eller importert.

Medlemsstatene skal framlegge for Kom-
misjonen i sammenfattet form de opplysnin-
gene som er nevnt i første ledd i dette nummer. 
Kommisjonen skal offentliggjøre et sammen-
drag av disse opplysningene på åpenhetsplatt-
formen nevnt i artikkel 24, i en form som beva-
rer fortroligheten til forretningsmessig følsom-
me opplysninger.

4. Fellesskapet skal bestrebe seg på å inngå bila-
terale eller multilaterale avtaler med tredjesta-
ter, og disse skal inneholde bestemmelser om 
kriterier for en bærekraftig utvikling som til-
svarer kriteriene i dette direktiv. Dersom Fel-
lesskapet har inngått avtaler som inneholder 
bestemmelser om spørsmål som omfattes av 
kriteriene for en bærekraftig utvikling oppført i 

artikkel 17 nr. 2-5, kan Kommisjonen beslutte 
at disse avtalene viser at biodrivstoff og fly-
tende biobrensel som er produsert av råstoff 
dyrket i disse statene, oppfyller de aktuelle kri-
teriene for en bærekraftig utvikling. Når slike 
avtaler inngås, skal det tas behørig hensyn til 
tiltak truffet med sikte på å bevare områder 
som i kritiske situasjoner gir grunnleggende 
økosystemtjenester (for eksempel vern av ned-
børfelt og erosjonsforebyggende tiltak), for 
vern av jord, vann og luft, indirekte endringer i 
arealbruk, utbedring av forringet mark, unngå-
else av overdrevent vannforbruk i områder der 
vann er en knapp ressurs, samt forholdene 
nevnt i artikkel 17 nr. 7 annet ledd.

Kommisjonen kan beslutte at frivillige 
nasjonale eller internasjonale ordninger som 
setter standarder for produksjon av biomasse-
produkter, inneholder nøyaktige data i henhold 
til artikkel 17 nr. 2 eller viser at partier med bio-
drivstoff oppfyller kriteriene for en bærekraftig 
utvikling oppført i artikkel 17 nr. 3-5. Kommi-
sjonen kan beslutte at disse ordningene inne-
holder nøyaktige data når det gjelder opplys-
ningene om tiltak truffet med sikte på å bevare 
områder som i kritiske situasjoner gir grunn-
leggende økosystemtjenester (for eksempel 
vern av nedbørfelt og erosjonsforebyggende 
tiltak), for vern av jord, vann og luft, utbedring 
av forringet mark, unngåelse av overdrevent 
vannforbruk i områder der vann er en knapp 
ressurs, samt forholdene nevnt i artikkel 17 nr. 
7 annet ledd. Kommisjonen kan også aner-
kjenne områder for vern av sjeldne eller utryd-
delsestruede økosystemer eller arter anerkjent 
i internasjonale avtaler eller oppført på lister 
utarbeidet av mellomstatlige organisasjoner 
eller Den internasjonale naturvernorganisa-
sjon i henhold til artikkel 17 nr. 3 bokstav b) ii).

Kommisjonen kan beslutte at frivillige 
nasjonale eller internasjonale ordninger for å 
måle reduksjon av klimagassutslipp, innehol-
der nøyaktige data i henhold til artikkel 17 nr. 
2.

Kommisjonen kan beslutte at mark som 
hører inn under virkeområdet for et nasjonalt 
eller regionalt omleggingsprogram med sikte 
på å forbedre kraftig forringet eller sterkt foru-
renset mark, oppfyller kriteriene nevnt i nr. 9 i 
del C i vedlegg V.

5. Kommisjonen skal treffe de beslutningene som 
er nevnt i nr. 4, bare dersom den aktuelle avta-
len eller ordningen oppfyller nødvendige stan-
darder for pålitelighet, oversiktlighet og uav-
hengig revisjon. Når det gjelder ordninger for 
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å måle reduksjon av klimagassutslipp skal slike 
ordninger også oppfylle metodekravene i ved-
legg V. Lister over områder med stort biologisk 
mangfold som nevnt i artikkel 17 nr. 3 bokstav 
b) ii), skal oppfylle nødvendige standarder for 
objektivitet og sammenheng med internasjo-
nalt anerkjente standarder og fastsette hen-
siktsmessig klagebehandling.

6. Beslutningene nevnt i nr. 4, skal treffes etter 
framgangsmåten med rådgivende komité 
nevnt i artikkel 25 nr. 3. Slike beslutninger skal 
være gyldige i et tidsrom på høyst fem år.

7. Når en markedsdeltaker framlegger dokumen-
tasjon eller data innhentet i samsvar med en 
avtale eller ordning som har vært omfattet av 
en beslutning i samsvar med nr. 4, i det omfang 
nevnte beslutning omfatter, skal en medlems-
stat ikke kreve at leverandøren leverer ytterli-
gere dokumentasjon på at kriteriene for en 
bærekraftig utvikling oppført i artikkel 17 nr. 2-
5, er oppfylt, og heller ikke opplysninger om til-
tak nevnt i nr. 3 annet ledd i denne artikkel.

8. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget 
initiativ skal Kommisjonen undersøke anven-
delsen av artikkel 17 i forbindelse med en kilde 
til biodrivstoff eller flytende biobrensel, og 
innen seks måneder etter mottak av en anmod-
ning og etter framgangsmåten med rådgivende 
komité nevnt i artikkel 25 nr. 3, beslutte om den 
berørte medlemsstaten kan medregne biodriv-
stoff eller flytende biobrensel fra den kilden for 
de formålene som er nevnt i artikkel 17 nr. 1 
bokstav a), b) og c).

9. Innen 31. desember 2012 skal Kommisjonen 
framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet om:
a. effektiviteten i det systemet som er innført 

for framlegging av opplysninger om krite-
rier for en bærekraftig utvikling, og

b. om det er gjennomførbart og hensiktsmes-
sig å innføre bindende krav i forbindelse 
med vern av luft, jord og vann, idet det tas 
hensyn til de siste vitenskapelige dataene 
og Fellesskapets internasjonale forpliktel-
ser.

Kommisjonen skal, dersom det er relevant, foreslå 
korrigerende tiltak.

Artikkel 19

Beregning av klimautslipp fra biodrivstoff og 
flytende biobrensel

1. I henhold til artikkel 17 nr. 2 skal reduksjonen 
av utslipp av klimagasser fra bruken av biodriv-
stoff og flytende biobrensel, beregnes som føl-
ger:
a. dersom det i del A eller B i vedlegg V blir 

fastsatt en standardverdi for reduksjon av 
klimagassutslipp for en produksjonspro-
sess, og dersom verdien el for disse biodriv-
stoffene eller flytende biobrenslene bereg-
net i samsvar med nr. 7 i del C i vedlegg V, 
er lik eller mindre enn null, ved å bruke 
denne standardverdien,

b. ved å bruke en faktisk verdi beregnet i sam-
svar med metoden fastsatt i del C i vedlegg 
V, eller

c. ved å bruke en verdi som er beregnet som 
summen av faktorene av formelen nevnt i 
nr. 1 i del C i vedlegg V, der de oppdelte 
standardverdiene i del D eller E i vedlegg V 
kan brukes til enkelte faktorer, og faktiske 
verdier, beregnet i samsvar med metoden 
fastsatt i del C i vedlegg V, for alle andre fak-
torer.

2. Innen 31. mars 2010 skal medlemsstatene 
framlegge for Kommisjonen en rapport som 
inneholder en liste over de områdene på sitt 
territorium som er klassifisert som nivå 2 i 
nomenklaturen over regionale statistikkenhe-
ter (NUTS), eller som et mer disaggregert 
NUTS-nivå i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. 
mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur 
over regionale statistikkenheter (NUTS)23 der 
de typiske klimagassutslippene fra dyrking av 
landbruksråvarer kan forventes å være lavere 
enn eller lik utslippene som er rapportert 
under overskriften «Oppdelte standardverdier 
for dyrking» i del D i vedlegg V til dette direk-
tiv, fulgt av en beskrivelse av den metoden og 
de dataene som er brukt for å utarbeide denne 
listen. Denne metoden skal ta hensyn til jord-
bunnens egenskaper, klima og forventede 
avlinger av råstoff.

3. Standardverdiene i del A i vedlegg V for bio-
drivstoff, og de disaggregerte standardverdi-
ene for dyrking i del D i vedlegg V for biodriv-
stoff og flytende biobrensel, kan brukes bare 
når råstoffet til dem er:

23 EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1.
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a. dyrket utenfor Fellesskapet,
b. dyrket i Fellesskapet på områder som er 

med på listene nevnt i nr. 2, eller
c. avfall eller rester, unntatt rester fra land-

bruk, akvakultur og fiskeri.
Når det gjelder biodrivstoff og flytende 

biobrensel som ikke hører under bokstav 
a), b) eller c), skal det brukes faktiske ver-
dier for dyrking.

4. Innen 31. mars 2010 skal Kommisjonen fram-
legge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet om gjennomførbarheten av å utarbeide 
lister over områder i tredjestater der de typiske 
klimagassutslippene fra dyrking av landbruks-
råvarer kan forventes å være lavere enn eller 
lik utslippene som er rapportert under over-
skriften «Dyrking» i del D i vedlegg V, om 
mulig fulgt av slike lister og en beskrivelse av 
den metoden og de dataene som er brukt for å 
utarbeide dem. Rapporten skal eventuelt følges 
av relevante forslag.

5. Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 og 
deretter hvert annet år framlegge rapport om 
de beregnede typiske verdiene og standardver-
diene i del B og E i vedlegg V, med særlig vekt 
på utslipp fra transport og foredling, og kan om 
nødvendig beslutte å korrigere verdiene. Disse 
tiltakene, som er utformet for å endre ikke-
vesentlige deler av dette direktiv, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll nevnt i artikkel 25 nr. 4.

6. Kommisjonen skal innen 31. desember 2010 
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 
rapport som gjennomgår virkningen av indi-
rekte arealbruksendring på klimagassutslip-
pene og foreslår måter for å gjøre denne virk-
ningen så liten som mulig. Rapporten skal 
eventuelt følges av et forslag basert på den 
beste tilgjengelige vitenskapelige dokumenta-
sjonen, og skal inneholde en konkret metode 
for utslipp som følge av endringer i karbonla-
gre forårsaket av indirekte arealbruksendrin-
ger, for å sikre overholdelse av dette direktiv, 
særlig artikkel 17 nr. 2.

Et slikt forslag skal omfatte nødvendige 
garantier for å gi sikkerhet for investeringer 
som er foretatt før denne metoden tas i bruk. 
Når det gjelder anlegg som produserte biodriv-
stoff før utgangen av 2013, skal gjennomførin-
gen av tiltakene nevnt i første ledd, fram til 31. 
desember 2017 ikke medføre at biodrivstoff 
produsert ved disse anleggene blir ansett som 
ikke å oppfylle kriteriene for en bærekraftig 
utvikling i dette direktiv, dersom de ellers ville 
ha gjort det, forutsatt at disse biodrivstoffene 

oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 
minst 45 %. Dette skal gjelde for kapasiteten 
ved biodrivstoffanleggene ved utgangen av 
2012.

Europaparlamentet og Rådet skal bestrebe 
seg på å treffe en beslutning innen 31. desem-
ber 2012 om alle slike forslag framlagt av Kom-
misjonen.

7. Vedlegg V kan tilpasses til den tekniske og 
vitenskapelige utvikling, herunder ved å tilføye 
verdier for ytterligere er for biodrivstoff for de 
samme eller for andre råstoffer, og ved å endre 
metoden fastsatt i del C. Disse tiltakene, som er 
utformet for å endre ikke-vesentlige deler av 
dette direktiv, blant annet ved supplering, skal 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftsko-
mité med kontroll nevnt i artikkel 25 nr. 4.

Når det gjelder standardverdiene og meto-
den fastsatt i vedlegg V, skal det tas særlig hen-
syn til:
– beregningsmetoden for avfall og rester,
– beregningsmetoden for biprodukter,
– beregningsmetoden for kraftvarme,
– den statusen rester av landbruksvekster får 

som biprodukter.
Standardverdiene for biodiesel fra vege-

tabilsk eller animalsk oljeavfall skal gjen-
nomgås så snart som mulig.

Alle tilpasninger eller tilføyelser til lis-
ten over standardverdier i vedlegg V, skal 
oppfylle følgende krav:

a. dersom en faktors bidrag til de samlede 
utslipp er liten, eller dersom variasjonen er 
begrenset, eller dersom kostnaden eller 
vanskeligheten med å fastsette faktiske ver-
dier er høy, skal standardverdiene være 
typiske for normale produksjonsprosesser,

b. i alle andre tilfeller skal standardverdiene 
være konservative sammenlignet med nor-
male produksjonsprosesser.

8. Det skal fastsettes detaljerte definisjoner, her-
under tekniske spesifikasjoner som kreves for 
kategoriene nevnt i nr. 9 i del C i vedlegg V. 
Disse tiltakene, som er utformet for å endre 
ikke-vesentlige deler av dette direktiv ved sup-
plering, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 
25 nr. 4.

Artikkel 20

Gjennomføringstiltak

Gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 17 nr. 3 
annet ledd, artikkel 18 nr. 3 tredje ledd, artikkel 
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18 nr. 6, artikkel 18 nr. 8, artikkel 19 nr. 5, artikkel 
19 nr. 7 første ledd og artikkel 19 nr. 8, skal også 
fullt ut ta hensyn til målene i artikkel 7a i direktiv 
98/70/EF.

Artikkel 21

Særlige bestemmelser om energi fra fornybare 
kilder i transportsektoren

1. Medlemsstatene skal sikre at det gis opplysnin-
ger til offentligheten om tilgjengeligheten av 
og miljøfordelene ved alle forskjellige forny-
bare energikilder til transport. Når prosentde-
lene av biodrivstoffer, blandet i mineraloljederi-
vater, overstiger ti volumprosent, skal med-
lemsstatene kreve at dette angis ved 
salgsstedene.

2. For å vise at de nasjonale forpliktelsene til bruk 
av fornybar energi som er pålagt operatører, og 
at målet for bruk av energi fra fornybare kilder 
er oppfylt i alle former for transport nevnt i 
artikkel 3 nr. 4, skal bidraget fra biodrivstoff 
produsert av avfall, rester, celluloseholdig 
materiale som ikke er næringsmiddel samt lig-
nocellulosemateriale, anses å være dobbelt så 
stort som det andre biodrivstoffer utgjør.

Artikkel 22

Rapportering fra medlemsstatene

1. Hver medlemsstat skal innen 31. desember 
2011 og deretter hvert annet år, framlegge for 
Kommisjonen en rapport om framgangen med 
hensyn til fremming og bruk av energi fra for-
nybare kilder. Den sjette rapporten, som skal 
framlegges innen 31. desember 2021, skal 
være den siste rapporten som kreves.

Rapporten skal særlig inneholde opplysnin-
ger om:
a. den sektorvise (elektrisitet, varme og kjø-

ling, og transport) og den samlede andelen 
energi fra fornybare kilder i de to foregåen-
de kalenderårene, og hvilke tiltak som er 
truffet eller planlagt på nasjonalt plan for å 
fremme veksten av energi fra fornybare kil-
der, idet det tas hensyn til det veiledende 
forløpet i del B i vedlegg I, i samsvar med 
artikkel 5,

b. innføringen av og virkemåten til støtteord-
ninger og andre tiltak for å fremme energi 
fra fornybare kilder, og eventuelle utvi-
klingsmønstre i de tiltakene som er benyt-
tet i forhold til dem som er angitt i med-
lemsstatens nasjonale handlingsplan for 
fornybar energi, samt opplysninger om 

hvordan støttet elektrisitet blir fordelt til 
sluttkunder i henhold til artikkel 3 nr. 6 i 
direktiv 2003/54/EF,

c. hvordan medlemsstatene, når det er rele-
vant, har lagt opp sine støtteordninger for å 
ta hensyn til anvendelser av fornybar 
energi som gir ytterligere fordeler i forhold 
til andre, sammenlignbare anvendelser, 
men som også kan ha høyere kostnader, 
herunder biodrivstoff framstilt av avfall, 
rester, celluloseholdig materiale som ikke 
er næringsmiddel og lignocellulosemateri-
ale,

d. virkemåten til ordningen med opprinnel-
sesgarantier for elektrisitet, varme og kjø-
ling fra fornybare energikilder, og de tilta-
kene som er truffet for å sikre pålitelighet 
og beskytte ordningen mot svindel,

e. den framgangen som er gjort med å vur-
dere og forbedre administrative framgangs-
måter for å fjerne lovgivningsmessige og 
ikke-lovgivningsmessige hindringer for 
utviklingen av energi fra fornybare kilder,

f. hvilke tiltak som er truffet for å sikre over-
føring og distribusjon av elektrisitet produ-
sert fra fornybare energikilder, og for å for-
bedre rammene eller reglene for å bære og 
fordele kostnadene nevnt i artikkel 16 nr. 3,

g. utviklingen i tilgjengeligheten og bruken av 
biomasseressurser til energiformål,

h. endringer i råvarepriser og arealbruk i 
medlemsstaten knyttet til dens økte bruk 
av biomasse og andre former for energi fra 
fornybare kilder,

i. utviklingen i og andelen av biodrivstoff 
framstilt av avfall, rester, celluloseholdig 
materiale som ikke er næringsmiddel og 
lignocellulosemateriale,

j. den beregnede virkningen som produksjo-
nen av biodrivstoff og flytende biobrensel 
har på det biologiske mangfoldet, vannres-
sursene, vannkvaliteten og jordkvaliteten i 
medlemsstaten,

k. den beregnede nettoreduksjonen av klima-
gassutslipp på grunn av bruken av energi 
fra fornybare kilder,

l. den beregnede overskuddsproduksjonen 
av energi fra fornybare kilder sammenlig-
net med det veiledende forløpet, som kan 
overføres til andre medlemsstater, samt det 
beregnede potensialet for fellesprosjekter 
fram til 2020,

m. det beregnede behovet for energi fra forny-
bare kilder som må dekkes ved hjelp av 



44 Prop. 4 S 2011–2012
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme 

bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
annet enn innenlandsk produksjon fram til 
2020, og

n. opplysninger om hvordan andelen biolo-
gisk nedbrytbart avfall i avfallet som bru-
kes til energiproduksjon, er beregnet, og 
hvilke tiltak som er truffet for å forbedre og 
kontrollere slike beregninger.

2. Ved beregning av nettoreduksjonen av klimag-
assutslipp fra bruk av biodrivstoff, kan med-
lemsstaten når det gjelder rapportene nevnt i 
nr. 1, bruke de typiske verdiene angitt i del A 
og del B i vedlegg V.

3. I sin første rapport skal medlemsstaten angi 
om den har planer om å:
a. opprette en enkelt forvaltningsmyndighet 

som er ansvarlig for å behandle søknader 
om godkjenning, sertifisering og lisensut-
stedelse for anlegg for fornybar energi, og 
for å bistå søkere,

b. sørge for automatisk godkjenning av søkna-
der om planlegging og tillatelse for anlegg 
for fornybar energi dersom godkjennings-
myndigheten ikke har svart innen en fast-
satt frist, eller

c. angi geografiske beliggenheter som er 
egnet for utnytting av energi fra fornybare 
kilder, ved arealplanlegging og etablering 
av fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg.

4. I hver rapport kan medlemsstaten rette opp 
data fra tidligere rapporter.

Artikkel 23

Kommisjonens overvåking og rapportering

1. Kommisjonen skal overvåke opprinnelsen til 
biodrivstoff og flytende biobrensel som brukes 
i Fellesskapet, og hvilken virkning produksjo-
nen av dette, herunder virkning som følge av 
flytting, har på arealbruk i Fellesskapet og de 
viktigste leverandørtredjestatene. Slik overvå-
king skal bygge på medlemsstatenes rappor-
ter, framlagt i samsvar med artikkel 22 nr. 1, 
samt rapportene fra berørte tredjestater, mel-
lomstatlige organisasjoner, vitenskapelige 
undersøkelser og alle andre relevante opplys-
ninger. Kommisjonen skal også overvåke end-
ringer i råvareprisene i forbindelse med bru-
ken av biomasse til energi, og alle tilknyttede 
positive og negative virkninger på næringsmid-
deltryggheten. Kommisjonen skal overvåke 
alle anlegg som artikkel 19 nr. 6 får anvendelse 
på.

2. Kommisjonen skal opprettholde en dialog og 
utveksle opplysninger med tredjestater og pro-
dusenter av biodrivstoff, forbrukerorganisasjo-

ner og det sivile samfunn om den generelle 
gjennomføringen av tiltakene i dette direktiv 
knyttet til biodrivstoff og flytende biobrensel. 
Den skal innenfor denne rammen være særlig 
oppmerksom på den virkningen biodrivstoff 
kan ha på prisene på næringsmidler.

3. På grunnlag av rapportene framlagt av med-
lemsstatene i samsvar med artikkel 22 nr. 1, og 
overvåkingen og analysen nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel, skal Kommisjonen hvert annet år 
framlegge rapport for Europaparlamentet og 
Rådet. Den første rapporten skal framlegges i 
2012.

4. Ved rapportering om reduksjon av klimagass-
utslipp som følge av bruken av biodrivstoff, 
skal Kommisjonen bruke de verdiene som er 
rapportert av medlemsstatene, og skal vurdere 
om og hvordan beregningen vil endre seg der-
som biprodukter ble medregnet ved hjelp av 
substitusjonsmetoden.

5. I sine rapporter skal Kommisjonen særlig ana-
lysere:
a. de relative miljømessige fordelene og kost-

nadene ved forskjellig biodrivstoffer, hvilke 
virkninger Fellesskapets importpolitikk 
har på dette, konsekvensene for forsynings-
sikkerheten og metoder for å oppnå 
balanse mellom innenlandsk produksjon og 
import,

b. virkningen av økt etterspørsel etter biodriv-
stoff på den bærekraftige utviklingen i Fel-
lesskapet og i tredjestater, idet det tas hen-
syn til økonomiske og miljømessige virk-
ninger, herunder virkninger på det 
biologiske mangfoldet,

c. muligheten til å identifisere, på en vitenska-
pelig objektiv måte, geografiske områder 
som har høy verdi for sitt biologiske mang-
fold, som ikke omfattes av artikkel 17 nr. 3,

d. virkningen av økt etterspørsel etter bio-
masse på sektorer som bruker biomasse,

e. tilgjengeligheten av biodrivstoff framstilt av 
avfall, rester, celluloseholdig materiale som 
ikke er næringsmiddel og lignocellulose-
materiale, og

f. indirekte arealbruksendringer i tilknytning 
til alle produksjonsprosesser.

Kommisjonen skal, dersom det er rele-
vant, foreslå korrigerende tiltak.

6. På grunnlag av rapporten framlagt av med-
lemsstatene i samsvar med artikkel 22 nr. 3, 
skal Kommisjonen analysere effektiviteten til 
de tiltakene som medlemsstatene har truffet 
for å opprette en enkelt forvaltningsmyndighet 
som er ansvarlig for å behandle søknader om 



2011–2012 Prop. 4 S 45
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme 

bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
godkjenning, sertifisering og lisensutstedelse 
samt bistå søkere.

7. For å kunne forbedre finansiering og samord-
ning med sikte på å oppnå målet på 20 % nevnt 
i artikkel 3 nr. 1, skal Kommisjonen innen 31. 
desember 2010 framlegge en analyse og hand-
lingsplan for energi fra fornybare kilder, særlig 
med sikte på:
a. bedre bruk av strukturfond og rammepro-

grammer,
b. bedre og økt bruk av midler fra Den euro-

peiske investeringsbank og andre offent-
lige finansieringsinstitusjoner,

c. bedre tilgang til risikokapital, særlig ved å 
analysere gjennomførbarheten av en risiko-
delingsordning for investeringer i energi 
fra fornybare kilder i Fellesskapet, i likhet 
med initiativet fra fondet for global energi-
effektivitet og fornybar energi, som er ret-
tet mot tredjestater,

d. bedre samordning av fellesskapsfinan-
siering og nasjonal finansiering og andre 
former for støtte, og

e. bedre samordning til støtte for initiativer 
for fornybar energi, som dersom de skal 
lykkes, er avhengig av handling fra aktører 
i flere medlemsstater.

8. Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen 
framlegge en rapport som særlig omhandler 
følgende elementer:
a. en gjennomgåelse av minsteverdiene for 

reduksjon av klimagassutslipp som skal 
gjelde fra datoene nevnt i artikkel 17 nr. 2 
annet ledd, på grunnlag av en konsekvens-
analyse som særlig tar hensyn til den tekno-
logiske utviklingen, tilgjengelig teknologi 
og tilgjengeligheten av første- og annenge-
nerasjons biodrivstoff med en kraftig 
reduksjon av klimagassutslipp,

b. når det gjelder målet nevnt i artikkel 3 nr. 4, 
en gjennomgåelse av:
i. kostnadseffektiviteten til de tiltakene 

som skal gjennomføres for å nå målet,
ii. en vurdering av hvor gjennomførbart 

det er å nå målet, samtidig som det sik-
res en bærekraftig produksjon av bio-
drivstoff i Fellesskapet og i tredjestater, 
og idet det tas hensyn til økonomiske, 
miljømessige og sosiale konsekvenser, 
herunder indirekte virkninger og kon-
sekvenser for det biologiske mangfol-
det, samt tilgjengeligheten på markedet 
av annengenerasjons biodrivstoff,

iii. hvilken virkning gjennomføringen av 
målet har på tilgjengeligheten av 

næringsmidler til overkommelige pri-
ser,

iv. tilgjengeligheten på markedet av elek-
triske kjøretøyer, hybridkjøretøyer og 
hydrogendrevne kjøretøyer, samt den 
metoden som velges for å beregne 
andelen energi fra fornybare kilder som 
brukes i transportsektoren,

v. vurderingen av særlige markedsfor-
hold, idet det særlig tas hensyn til mar-
keder der transportdrivstoff utgjør mer 
enn halvparten av sluttforbruket av 
energi, og markeder som er helt avhen-
gige av importert biodrivstoff,

c. en vurdering av gjennomføringen av dette 
direktiv, særlig når det gjelder samarbeids-
ordninger, for å sikre at disse ordningene, 
sammen med muligheten for at medlems-
statene kan fortsette å bruke nasjonale støt-
teordninger nevnt i artikkel 3 nr. 3, gjør det 
mulig for medlemsstatene å oppnå de nasjo-
nale målene definert i vedlegg I, ut fra beste 
nytte-kostnadsforhold, en vurdering av den 
teknologiske utviklingen og de konklusjo-
nene som trekkes for å oppnå målet om at 
20 % av energien skal komme fra fornybare 
kilder på fellesskapsplan.

På grunnlag av denne rapporten skal 
Kommisjonen eventuelt framlegge forslag 
for Europaparlamentet og Rådet som 
omhandler elementene ovenfor, og særlig:
– når det gjelder elementet i bokstav a), 

en endring av minste reduksjon av kli-
magassutslipp som er omtalt i nevnte 
bokstav, og

– når det gjelder elementet i bokstav c), 
egnede tilpasninger av samarbeidstilta-
kene fastsatt i dette direktiv, for å øke 
effektiviteten i disse med sikte på å opp-
nå målet på 20 %. Slike forslag skal ver-
ken påvirke målet på 20 % eller med-
lemsstatenes kontroll over nasjonale 
støtteordninger og samarbeidstiltak.

9. I 2018 skal Kommisjonen framlegge et veikart 
for fornybar energi for tiden etter 2020.

Dette veikartet skal eventuelt følges av for-
slag til Europaparlamentet og Rådet for tiden 
etter 2020. Veikartet skal ta hensyn til erfarin-
gene fra gjennomføringen av dette direktiv, og 
til den teknologiske utviklingen innen energi 
fra fornybare kilder.

10. I 2021 skal Kommisjonen framlegge en rapport 
der gjennomføringen av dette direktiv blir gjen-
nomgått. Denne rapporten skal særlig 
omhandle den rollen som følgende elementer 
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har hatt for å gjøre medlemsstatene i stand til å 
oppnå de nasjonale målene som er definert i 
vedlegg I, ut fra beste nytte-kostnadsforhold:
a. prosessen med å klargjøre prognoser og 

nasjonale handlingsplaner for fornybar 
energi,

b. effektiviteten i samarbeidsordningene,
c. den teknologiske utviklingen innen energi 

fra fornybare kilder, herunder utviklingen 
av bruk av biodrivstoff i kommersiell luft-
fart,

d. effektiviteten i de nasjonale støtteordninge-
ne, og

e. konklusjonene fra Kommisjonens rappor-
ter nevnt i nr. 8 og 9.

Artikkel 24

Åpenhetsplattform

1. Kommisjonen skal opprette en offentlig åpen-
hetsplattform på Internett. Denne plattformens 
formål er å øke åpenheten og forenkle og 
fremme samarbeid mellom medlemsstatene, 
særlig når det gjelder statistiske overføringer 
nevnt i artikkel 6, og fellesprosjekter nevnt i 
artikkel 7 og 9. Dessuten kan plattformen bru-
kes til å offentliggjøre relevante opplysninger 
som Kommisjonen eller en medlemsstat anser 
å være av stor betydning for dette direktiv og 
for å nå direktivets mål.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre følgende opp-
lysninger på åpenhetsplattformen, eventuelt i 
en sammenfattet form som bevarer fortrolighe-
ten til forretningsmessig følsomme opplysnin-
ger.
a. medlemsstatenes nasjonale handlingspla-

ner for fornybar energi,
b. medlemsstatenes prognosedokumenter 

nevnt i artikkel 4 nr. 3, supplert så snart 
som mulig med Fellesskapets oversikt over 
overskuddsproduksjon og beregnet 
importbehov,

c. medlemsstatenes tilbud om å samarbeide 
om statistiske overføringer eller fellespro-
sjekter, på anmodning fra den berørte med-
lemsstaten,

d. opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 2 om 
statistiske overføringer mellom medlems-
statene,

e. opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 2 og 3 
og artikkel 9 nr. 4 og 5 om fellesprosjekter,

f. medlemsstatenes nasjonale rapporter 
nevnt i artikkel 22,

g. Kommisjonens rapporter nevnt i artikkel 
23 nr. 3.

På anmodning fra den medlemsstaten som framla 
opplysningene, skal imidlertid Kommisjonen ikke 
offentliggjøre medlemsstatenes prognosedoku-
menter nevnt i artikkel 4 nr. 3, eller opplysningene 
i medlemsstatenes nasjonale rapporter nevnt i 
artikkel 22 nr. 1 bokstav l) og m).

Artikkel 25

Komiteer

1. Unntatt i de tilfellene som er nevnt i nr. 2, skal 
Kommisjonen bistås av komiteen for fornybare 
energikilder.

2. I spørsmål vedrørende bærekraften til biodriv-
stoff og flytende biobrensel, skal Kommisjonen 
bistås av komiteen for biodrivstoffers og fly-
tende biobrenslers bærekraft.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 
7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samti-
dig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8.

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a 
nr. 14 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 26

Endringer og oppheving

1. I direktiv 2001/77/EF skal artikkel 2, artikkel 
3 nr. 2 og artikkel 4-8 oppheves med virkning 
fra 1. april 2010.

2. I direktiv 2003/30/EF skal artikkel 2, artikkel 
3 nr. 2 og 5 og artikkel 5 og 6 oppheves med 
virkning fra 1. april 2010.

3. Direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF opphe-
ves med virkning fra 1. januar 2012.

Artikkel 27

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 skal 
medlemsstatene innen 5. desember 2010 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendi-
ge for å etterkomme dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis-
ningen fastsettes av medlemsstatene.



2011–2012 Prop. 4 S 47
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme 

bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestem-
melser som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 28

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det 
er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 29

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

For Europaparlamentet For Rådet

H.-G. PÖTTERING P. NEČAS

President Formann

Vedlegg I

Nasjonale overordnede mål for andelen energi 
fra fornybare kilder i brutto sluttforbruk av 
energi i 2020(24)

A.Nasjonale overordnede mål

24 For å kunne oppnå de nasjonale målene fastsatt i dette ved-
legg, understrekes det at retningslinjene for statlig støtte til 
miljøvern anerkjenner det kontinuerlige behovet for nasjo-
nale støtteordninger for å fremme energi fra fornybare kil-
der.

Andel energi fra fornybare kilder i 

brutto sluttforbruk av energi, 

2005 (S2005)

Mål for andel energi fra fornybare kilder i 

brutto sluttforbruk av energi, 2020 

(S2020)

Belgia 2,2 % 13 %

Bulgaria 9,4 % 16 %

Den tsjekkiske republikk 6,1 % 13 %

Danmark 17,0 % 30 %

Tyskland 5,8 % 18 %

Estland 18,0 % 25 %

Irland 3,1 % 16 %

Hellas 6,9 % 18 %

Spania 8,7 % 20 %

Frankrike 10,3 % 23 %

Italia 5,2 % 17 %

Kypros 2,9 % 13 %

Latvia 32,6 % 40 %

Litauen 15,0 % 23 %

Luxembourg 0,9 % 11 %

Ungarn 4,3 % 13 %

Malta 0,0 % 10 %

Nederland 2,4 % 14 %

Østerrike 23,3 % 34 %

Polen 7,2 % 15 %

Portugal 20,5 % 31 %

Romania 17,8 % 24 %

Slovenia 16,0 % 25 %

Den slovakiske republikk 6,7 % 14 %

Finland 28,5 % 38 %

Sverige 39,8 % 49 %

Det forente kongerike 1,3 % 15 %
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B.Veiledende forløp

Det veiledende forløpet nevnt i artikkel 3 nr. 2, 
skal bestå av følgende andeler energi fra forny-
bare kilder:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt 
for toårsperioden 2011-2012,

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt 
for toårsperioden 2013-2014,

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt 
for toårsperioden 2015-2016, og

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), som gjennomsnitt 
for toårsperioden 2017-2018,

der:
S2005 = andelen for den berørte medlemsstaten 

i 2005 som angitt i tabellen i del A,

og
S2020 = andelen for den berørte medlemsstaten 

i 2020 som angitt i tabellen i del A.

Vedlegg II

Normaliseringsregel for innberetning av 
elektrisitet produsert fra vannkraft og 
vindkraft

Følgende regel skal anvendes for beretning av 
elektrisitet produsert fra vannkraft i en gitt med-
lemsstat:

QN(norm) = CN × [(∑i=N–14
N)((Qi)/(Ci))] / 15

der:

Følgende regel skal anvendes for innregning av 
elektrisitet produsert fra vindkraft i en gitt med-
lemsstat:

QN(norm) = ((CN + CN–1)/2) × (((∑i=N-n
N)Qi)/

((∑j=N-n
N)((Cj + Cj–1)/2)))

der:

N = referanseår,

QN(norm) = normalisert elektrisitet produsert ved alle vannkraftanlegg i medlemsstaten i året N, 
for innregningsformål,

Qi = mengden elektrisitet som faktisk ble produsert i året i ved alle vannkraftanlegg i 
medlemsstaten, målt i GWh, unntatt produksjon fra pumpekraftverk med vann som 
tidligere er pumpet opp til et høyere nivå,

Ci = samlet installert kapasitet, fratrukket pumpekraft, i alle vannkraftanlegg i 
medlemsstaten ved utgangen av året i, målt i MW.

N = referanseår,

QN(norm) = normalisert elektrisitet produsert ved alle vindkraftanlegg i medlemsstaten i året N, 
for innberetningsformål,

Qi = mengden elektrisitet som faktisk ble produsert i året i ved alle vindkraftanlegg i med-
lemsstaten, målt i GWh,

Cj = samlet installert kapasitet i alle vindkraftanlegg i medlemsstaten ved utgangen av året 
j, målt i MW,

n = 4 eller antall år før året N der det foreligger data for kapasitet og produksjon i den 
aktuelle medlemsstaten, avhengig av hva som er lavest.
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vedlegg III

Energiinnhold i transportdrivstoff

Vedlegg IV

Sertifisering av installatører

Sertifiseringsordningene eller tilsvarende kvalifi-
kasjonsordninger nevnt i artikkel 14 nr. 3, skal 
bygge på følgende kriterier:
1. Sertifiserings- eller kvalifikasjonsprosessen 

skal være oversiktlig og klart definert av med-
lemsstaten eller den forvaltningsmyndigheten 
de utnevner.

2. Installatører av biomasseanlegg, varmepum-
per, anlegg for utnytting av jordvarme, solcelle-
anlegg og anlegg for termisk solenergi skal 
sertifiseres ved et akkreditert utdanningspro-
gram eller utdanningssted.

3. Akkrediteringen av utdanningsprogrammet 
eller utdanningsstedet skal foretas av med-
lemsstatene eller de forvaltningsmyndighe-
tene de utnevner. Akkrediteringsorganet skal 
sikre at utdanningsstedet kontinuerlig tilbyr 
utdanningsprogrammet med god dekning 

Drivstoff

Energiinnhold 

per vektenhet 

(nedre brennverdi, 

MJ/kg)

Energiinnhold 

per volumenhet 

(nedre brennverdi, 

MJ/l)

Bioetanol (etanol produsert av biomasse) 27 21

Bio-ETBE (etyltertbutyleter produsert av bioetanol) 36 (hvorav 37 % fra 
fornybare kilder)

27 (hvorav 37 % fra 
fornybare kilder)

Biometanol (metanol produsert av biomasse,  
til bruk som biodrivstoff) 20 16

Bio-MTBE (metyltertbutyleter produsert av biometanol) 35 (hvorav 22 % fra 
fornybare kilder)

26 (hvorav 22 % fra 
fornybare kilder)

Bio-DME (dimetyleter produsert av biomasse,  
til bruk som biodrivstoff) 28 19

Bio-TAEE (tertiæramyletyleter produsert av bioetanol) 38 (hvorav 29 % fra 
fornybare kilder)

29 (hvorav 29 % fra 
fornybare kilder)

Biobutanol (butanol av biomasse, til bruk som biodrivstoff) 33 27

Biodiesel (metylester produsert av vegetabilsk eller  
animalsk olje av dieselkvalitet, til bruk som biodrivstoff) 37 33

Fischer-Tropsch-diesel (et syntetisk hydrokarbon eller en  
blanding av syntetiske hydrokarboner produsert av biomasse) 44 34

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje  
(vegetabilsk olje termokjemisk behandlet med hydrogen) 44 34

Ren vegetabilsk olje (olje produsert av oljeplanter  
gjennom pressing, ekstraksjon eller lignende metoder,  
rå eller raffinert, men ikke kjemisk modifisert, forutsatt  
at den kan brukes i den aktuelle typen motorer, og at den  
oppfyller de tilsvarende utslippskravene) 37 34

Biogass (en brenngass produsertav biomasse og/eller av  
den biologisk nedbrytbare delen av avfall, som kan renses  
til naturgasskvalitet, til bruk som biodrivstoff eller tregass) 50 —

Bensin 43 32

Diesel 43 36
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både regionalt og nasjonalt. Utdanningsstedet 
skal ha tilstrekkelig teknisk utstyr, herunder 
noe laboratorieutstyr eller tilsvarende utstyr, til 
å kunne tilby praktisk opplæring. Utdannings-
stedet skal også i tillegg til den grunnleggende 
utdanningen, kunne tilby korte oppfriskings-
kurs om aktuelle emner, herunder ny tekno-
logi, slik at det vil være mulig å få livslang 
læring om installasjonsarbeid. Utdanningsste-
det kan være produsenten av utstyret eller 
anlegget, institusjoner eller organisasjoner.

4. Utdanningen som leder fram til sertifisering 
eller kvalifikasjon som installatør, skal inne-
holde både teoretiske og praktiske deler. Når 
utdanningen er ferdig, skal installatøren ha til-
strekkelig kompetanse til å installere det rele-
vante utstyret og de relevante anleggene slik at 
de oppfyller kundenes krav til ytelse og drifts-
sikkerhet, er av god håndverksmessig kvalitet 
og oppfyller alle gjeldende regler og standar-
der, herunder energi- og miljømerking.

5. Utdanningskurset skal avsluttes med en prøve 
som gir sertifisering eller kvalifikasjon. Prøven 
skal omfatte en praktisk vurdering av om bio-
kjeler og -ovner, varmepumper, anlegg for 
utnytting av grunnvarme, solcelleanlegg eller 
anlegg for termisk solenergi er korrekt instal-
lert.

6. Sertifiseringsordningene eller tilsvarende kva-
lifikasjonsordninger nevnt i artikkel 14 nr. 3, 
skal ta behørig hensyn til følgende retningslin-
jer:
a. Akkrediterte utdanningsprogrammer skal 

tilbys til installatører med arbeidserfaring 
som har gjennomgått eller er i ferd med å 
gjennomgå følgende typer utdanning:
i. når det gjelder installatører av biokjeler 

og -ovner: utdanning som rørlegger, var-
meingeniør eller tekniker med spesiali-
sering innen varme-, kjøle- og sanitær-
anlegg forutsettes,

ii. når det gjelder installatører av varme-
pumper: utdanning som rørlegger eller 
kjøletekniker med grunnleggende elek-
triker- eller rørleggerkompetanse 
(skjæring av rør og skjøting av rør ved 
sveising, lodding og liming, isolering, 
tetting av rørdeler, tetthetsprøving samt 
installasjon av varme- og kjøleanlegg) 
forutsettes,

iii. når det gjelder installatører av solcelle-
anlegg eller anlegg for termisk solen-
ergi: utdanning som rørlegger eller 
elektriker med rørlegger-, elektriker- 
eller taktekkingskompetanse, herunder 

kunnskap om skjøting av rør ved svei-
sing, lodding og liming, tetting av rørde-
ler, tetthetsprøving av rørsystemer, til-
kopling av ledninger, kjennskap til van-
lige takmaterialer samt metoder for 
isolering og tetning forutsettes, eller

iv. yrkesrettet opplæring som gir installatø-
ren relevante kvalifikasjoner tilsvarende 
tre års utdanning i de fagene som er 
nevnt i bokstav a), b) eller c), herunder 
både teoretisk undervisning og praksis 
på en arbeidsplass.

b. Den teoretiske delen av utdanningen til 
installatører av biomasseovner og -kjeler 
skal gi en oversikt over markedssituasjo-
nen for biomasse og omfatte økologiske 
aspekter, biobrensler, logistikk, brannvern, 
tilknyttede subsidier, forbrenningsteknikk, 
tenningssystemer, optimale hydraulikkløs-
ninger, kostnads- og lønnsomhetssammen-
ligninger samt konstruksjon, installasjon 
og vedlikehold av biokjeler og -ovner. 
Utdanningen skal også gi god kunnskap om 
alle europeiske standarder for teknologi og 
biobrensel, for eksempel pelleter, og om 
nasjonal lovgivning og fellesskapsrett knyt-
tet til biomasse.

c. Den teoretiske delen av utdanningen til 
installatører av varmepumper skal gi en 
oversikt over markedssituasjonen for var-
mepumper og omfatte geotermiske ressur-
ser og jordtemperatur i forskjellige regio-
ner, identifisering av jord- og bergarter og 
deres varmeledningsevne, bestemmelser 
om utnytting av geotermiske ressurser, 
mulighetene til å bruke varmepumper i 
bygninger og fastslå det mest egnede var-
mepumpeanlegget, kunnskap om deres 
tekniske krav, sikkerhet, luftfiltrering, til-
kopling til varmekilden og anleggets utfor-
ming. Utdanningen skal også gi god kunn-
skap om alle europeiske standarder for var-
mepumper og om relevant nasjonal 
lovgivning og fellesskapsrett. Installatøren 
skal ha følgende nøkkelkompetanse:
i. en grunnleggende forståelse av de 

fysiske og driftsmessige prinsippene for 
en varmepumpe, herunder særtrekke-
ne ved varmepumpens sirkulasjonssys-
tem: sammenheng mellom varmedre-
nets lave temperatur, varmekildens 
høye temperatur, og anleggets effektivi-
tet, samt fastsettelse av effektfaktoren 
(COP) og årsvarmefaktoren (SPF),
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ii. en forståelse av delene og deres funk-
sjon i varmepumpens sirkulasjonssys-
tem, herunder kompressor, ekspan-
sjonsventil, fordamper, kondensator, 
fester og rørdeler, smøreolje, kjølemid-
del, samt mulighetene til overheting, 
underkjøling og kjøling med varme-
pumper, og

iii. evne til å velge og dimensjonere deler 
ved vanlige installasjonssituasjoner, 
herunder å fastslå typiske verdier for 
varmelasten i forskjellige bygninger og 
for varmtvannsproduksjonen basert på 
energiforbruket, beregne varmepum-
pens kapasitet ut fra varmelasten for 
varmtvannsproduksjonen, bygningens 
lagringsmasse og ved brudd i strømtil-
førselen, velge deler til buffertanken og 
beregne tankens volum samt mulighe-
ten for å integrere et ekstra varmesys-
tem.

d. Den teoretiske delen av utdanningen til 
installatører av solcelleanlegg og anlegg for 
termisk solenergi skal gi en oversikt over 
markedssituasjonen for solenergiproduk-
ter og kostnads- og lønnsomhetssammen-
ligninger, og omfatte økologiske aspekter, 
deler, egenskaper ved og dimensjonering 
av solenergisystemer, valg av riktige anlegg 
og dimensjonering av deler, bestemmelse 
av varmebehov, brannvern, tilknyttede sub-
sidier samt konstruksjon, installasjon og 
vedlikehold av solcelleanlegg og anlegg for 
termisk solenergi. Utdanningen skal også 
gi god kunnskap om alle europeiske stan-
darder for teknologi, sertifisering som for 
eksempel Solar Keymark, og tilknyttet 
nasjonal lovgivning og fellesskapsrett. 
Installatøren skal ha følgende nøkkelkom-
petanse:

i. evnen til å utføre arbeidet sikkert med 
nødvendig verktøy og utstyr, følge det 
regelverket og de standardene som gjel-
der sikkerhet, og kunne se risikoene 
ved rørlegger- og elektrikerarbeid og 
annen risiko som foreligger i forbin-
delse med solenergianlegg,

ii. evnen til å identifisere anlegg og de 
delene i det som er spesifikke for aktive 
og passive anlegg, herunder den meka-
niske konstruksjonen, og fastslå dele-
nes plassering samt anleggets utfor-
ming og sammensetning,

iii. evnen til å avgjøre hvor stort installa-
sjonsområde som kreves, retning og 
helling på solceller og solvannvarmere, 
idet det tas hensyn til skyggeforhold, 
solinnfall, strukturell integritet og 
installasjonens egnethet i forhold til 
bygningen eller klimaet, samt identifi-
sere forskjellige installasjonsmetoder 
for forskjellige typer tak, samt balanse i 
det systemutstyret som kreves for 
installasjonen, og

iv. særlig når det gjelder solcelleanlegg, 
evnen til å tilpasse den elektriske kon-
struksjonen, herunder fastslå normal 
belastningsstrøm, velge hensiktsmes-
sige typer ledere og hensiktsmessig 
merkekapasitet for hver elektrisk krets, 
fastslå hensiktsmessig størrelse, mer-
kekapasitet og plassering for alt tilknyt-
tet utstyr og alle delsystemer og velge et 
hensiktsmessig sammenkoplingspunkt.

e. Installatørsertifiseringen skal være tidsbe-
grenset, slik at det vil kreves et oppfris-
kingskurs eller lignende for å beholde ser-
tifiseringen.
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Vedlegg V

Regler for beregning av virkningen på klimagassene av biodrivstoff, flytende biobrensel og 
tilsvarende fossilt brensel som de sammenlignes med

A. Typiske verdier og standardverdier for biodrivstoff som produseres uten netto karbonutslipp som følge av 

arealbruksendring

* Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med europapar-
laments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er 
beregnet på konsum(25)

Produksjonsprosess for biodrivstoff

Typisk reduk-

sjon av klima-

gassutslipp

Standard reduk-

sjon av klima-

gassutslipp

Etanol fra sukkerbete 61 % 52 %

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 32 % 16 %

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 32 % 16 %

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i konvensjonell kjel) 45 % 34 %

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 53 % 47 %

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 69 % 69 %

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 
prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 56 % 49 %

Etanol fra sukkerrør 71 % 71 %

Andelen fra fornybare kilder av etyltertbutyleter (ETBE) Lik den produksjonsproses-
sen for etanol som er brukt

Andelen fra fornybare kilder av tertiæramyletyleter (TAEE) Lik den produksjonsproses-
sen for etanol som er brukt

Biodiesel fra rapsfrø 45 % 38 %

Biodiesel fra solsikke 58 % 51 %

Biodiesel fra soyabønner 40 % 31 %

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 36 % 19 %

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved oljemølle) 62 % 56 %

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk* avfallsolje 88 % 83 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 51 % 47 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 65 % 62 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess ikke angitt) 40 % 26 %

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess med 
metanfangst ved oljemølle) 68 % 65 %

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 58 % 57 %

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert naturgass 80 % 73 %

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 84 % 81 %

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 86 % 82 %

25 EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 
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B. Beregnede typiske verdier og standardverdier for framtidig biodrivstoff som i januar 2008 ikke var tilgjen-

gelig på markedet, eller som fantes på markedet bare i ubetydelige mengder, og som produseres uten netto 

karbonutslipp som følge av arealbruksendring

C. Metode

1. Klimagassutslipp fra produksjon og bruk av 
transportdrivstoff, biodrivstoff og flytende bio-
brensel skal beregnes slik:

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr

– eee,

der:

Utslipp fra produksjon av maskiner og 
utstyr skal ikke medregnes.

2. Klimagassutslipp fra drivstoff, E, skal uttryk-
kes i gram CO2-ekvivalenter per MJ drivstoff, 
gCO2eq/MJ.

3. Som unntak fra nr. 2 kan verdier som beregnes 
i form av gCO2eq/MJ for transportdrivstoff, 
justeres for å ta hensyn til forskjellene mellom 

drivstoff når det gjelder utført nyttearbeid, 
uttrykt som km/MJ. Slike justeringer skal gjø-
res bare dersom forskjellen i utført nyttearbeid 
kan dokumenteres.

4. Reduksjon av klimagassutslipp fra biodrivstoff 
og flytende biobrensel skal beregnes slik:

Reduksjon = (EF – EB)/EF,
der:

Produksjonsprosess for biodrivstoff

Typisk reduk-

sjon av klimag-

assutslipp

Standard reduk-

sjon av klimag-

assutslipp

Etanol fra hvetehalm 87 % 85 %

Etanol fra treavfall 80 % 74 %

Etanol fra dyrket skog 76 % 70 %

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 95 % 95 %

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 93 % 93 %

Dimetyleter (DME) fra treavfall 95 % 95 %

DME fra dyrket skog 92 % 92 %

Metanol fra treavfall 94 % 94 %

Metanol fra dyrket skog 91 % 91 %

Andelen fra fornybare kilder av metyltertbutyleter (MTBE) Lik den produksjonsproses-
sen for metanol som er brukt

E = samlet utslipp fra bruk av drivstoffet

eec = utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff

el = utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring

ep = utslipp fra foredling

etd = utslipp fra transport og distribusjon

eu = utslipp fra bruk av drivstoffet

esca = utslippsreduksjon fra akkumulering av karbon i jord gjennom forbedret landbruksfor-
valtning

eccs = utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon

eccr = utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon

eee = utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme.

EB = samlet utslipp fra drivstoffet eller det flytende biobrenselet, og

EF = samlet utslipp fra fossilt brensel som de sammenlignes med.
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5. De klimagassene som omfattes av nr. 1, er CO2, 
N2O og CH4. Med sikte på å beregne CO2-ekvi-
valens skal følgende verdier brukes for disse 
gassene:

6. Utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff, 
eec, skal omfatte utslipp fra selve utvinnings- 
eller dyrkingsprosessen, fra innsamlingen av 
råstoff, fra avfall og lekkasjer, og fra produksjo-
nen av kjemikalier eller produkter brukt ved 
utvinning eller dyrking. CO2-fangst ved dyr-
king av råstoff skal ikke regnes med. Sertifi-
serte reduksjoner av klimagassutslipp fra 
gassavbrenning ved oljeproduksjonsanlegg 

overalt i verden skal trekkes fra. Beregninger 
av utslipp fra dyrking kan utledes fra bruken av 
gjennomsnitt beregnet for mindre geografiske 
områder enn dem som er brukt ved beregnin-
gen av standardverdiene, som et alternativ til å 
bruke faktiske verdier.

7. Utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre 
forårsaket av arealbruksendring, el, skal bereg-
nes ved å fordele samlede utslipp likt over 20 
år. Til beregning av disse utslippene skal føl-
gende regel gjelde:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – 

eB(26),

der:

8. Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal tildeles der-
som det kan dokumenteres at marken:
a. ikke ble brukt til landbruksformål eller 

noen annen virksomhet i januar 2008, og
b. hører inn under én av følgende kategorier:

i. kraftig forringet mark, herunder slik 
mark som tidligere ble brukt til land-
bruksformål,

ii. sterkt forurenset mark.
Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal 

gjelde for et tidsrom på inntil 10 år fra 
den datoen da omleggingen av marken 
til landbruksformål skjedde, forutsatt at 
det sikres en regelmessig økning av 
karbonlagrene og en betydelig reduk-
sjon av erosjon for mark som hører inn 
under i), og at jordforurensingen for 

mark som hører inn under ii), blir redu-
sert.

9. Kategoriene nevnt i nr. 8 bokstav b), defineres 
slik:
a. «kraftig forringet mark» mark som i et bety-

delig tidsrom enten har hatt en betydelig 
saltopphopning eller har hatt et særlig lavt 
innhold av organisk materiale og har vært 
sterkt erodert,

b. «sterkt forurenset mark» mark som er ueg-
net til dyrking av næringsmidler og fôr på 
grunn av jordforurensing.

Slik mark skal omfatte mark som har 
vært gjenstand for et kommisjonsvedtak i 
samsvar med artikkel 18 nr. 4 fjerde ledd.

10. Kommisjonen skal innen 31. desember 2009 
vedta retningslinjer for beregning av karbonla-
gre i jorden på grunnlag av bind 4 av FNs 

CO2: 1

N2O: 296

CH4: 23

26 Kvotienten som framkommer ved å dele molekylvekten av 
CO2 (44,010 g/mol) med molekylvekten av karbon (12,011 
g/mol), er lik 3,664.

el = klimagassutslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av 
arealbruksendring (målt som masse CO2-ekvivalenter per enhet biodrivstoffenergi),

CSR = karbonlageret per arealenhet tilknyttet referansearealbruken (målt som masse 
karbon per arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). Referansearealbruken 
skal være arealbruken i januar 2008 eller 20 år før råstoffet ble hentet ut, avhengig av 
hva som er senest,

CSA = karbonlageret per arealenhet tilknyttet den faktiske arealbruken (målt som masse 
karbon per arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). I tilfeller der 
karbonlageret akkumuleres over mer enn ett år, skal verdien som tilskrives CSA, 
være det beregnede lageret per arealenhet etter 20 år, eller når avlingen er moden, 
avhengig av hva som er tidligst,

P = avlingens produktivitet (målt som biodrivstoffets eller det flytende biobrenselets 
energiinnhold per arealenhet per år), og

eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivstoff eller flytende biobrensel dersom biomassen 
hentes ut fra utbedret forringet mark på de vilkårene som er fastsatt i nr. 8.
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klimapanels retningslinjer for nasjonal klima-
gassregistrering fra 2006 (IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories — 
volume 4). Kommisjonens retningslinjer skal 
fungere som grunnlag for beregningen av kar-
bonlagre i jorden ved gjennomføringen av 
dette direktiv.

11. Utslipp fra foredling, ep, skal omfatte utslipp fra 
selve foredlingen, fra avfall og lekkasjer, og fra 
produksjonen av kjemikalier eller produkter 
brukt ved foredling.

Ved innregning av forbruket av elektrisitet 
som ikke er produsert i drivstoffproduksjons-
anlegget, forutsettes intensiteten i klimagass-
utslippet ved produksjon og distribusjon av 
denne elektrisiteten å være lik gjennomsnittlig 
utslippsintensitet ved produksjon og distribu-
sjon av elektrisitet i en definert region. Som 
unntak fra denne regelen kan produsenter 
bruke en gjennomsnittsverdi for et enkelt elek-
trisitetsverks produksjon av elektrisitet, der-
som dette verket ikke er koplet til elektrisitets-
nettet.

12. Utslipp fra transport og distribusjon, etd, skal 
omfatte utslipp fra transport og lagring av 
råstoff og halvfabrikater, og fra lagring og dis-
tribusjon av ferdige varer. Utslipp fra transport 
og distribusjon som skal medregnes under nr. 
6, skal ikke omfattes av dette nummer.

13. Utslipp fra bruk av drivstoffet, eu, skal antas å 
være null for biodrivstoff og flytende biobren-
sel.

14. Utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lag-
ring av karbon, eccs, som ikke allerede er med-
regnet i ep, skal begrenses til utslipp som er 
unngått gjennom fangst og lagring av CO2-
utslipp som er direkte knyttet til utvinning, 
transport, foredling og distribusjon av driv-
stoff.

15. Utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av 
karbon, eccr, skal begrenses til utslipp som 
unngås gjennom fangst av CO2 der karbonet 
kommer fra biomasse, og som brukes til å 
erstatte fossilt avledet CO2 som brukes i kom-
mersielle produkter og tjenester.

16. Utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet 
fra kraftvarme, eee, skal medregnes i forhold til 
den overskuddselektrisiteten som produseres 
ved drivstoffproduksjonsanlegg som bruker 
kraftvarme, unntatt når drivstoffet som brukes 
til kraftvarmen, er et annet birodukt enn rester 
fra landbruksvekster. Ved innregning av denne 
overskuddselektrisiteten forutsettes størrel-
sen på kraftvarmeanlegget å være det minste 
som er nødvendig for at kraftvarmeanlegget 

skal kunne levere den varmen som kreves for å 
produsere drivstoffet. Reduksjonen av klimag-
assutslipp som er knyttet til denne overskudd-
selektrisiteten, skal antas å være lik mengden 
klimagassutslipp som ville blitt sluppet ut når 
en lik mengde elektrisitet ble produsert i et 
kraftanlegg med samme drivstoff som i kraft-
varmeanlegget.

17. Dersom en drivstoffproduksjonsprosess pro-
duserer en kombinasjon av det drivstoffet som 
utslippene beregnes for og ett eller flere pro-
dukter (biprodukter), skal klimagassutslip-
pene deles mellom drivstoffet eller dets mel-
lomprodukt og koproduktene sett i forhold til 
deres energiinnhold (bestemt ved den nedre 
brennverdien når det gjelder andre koproduk-
ter enn elektrisitet).

18. Når det gjelder beregningen nevnt i nr. 17, skal 
utslippene som skal deles, være eec + el + de 
fraksjonene av ep, etd og eee som skjer fram til 
og med prosesstrinnet der et koprodukt blir 
produsert. Dersom en fordeling av koproduk-
ter har skjedd ved et tidligere prosesstrinn i 
livssyklusen, skal fraksjonen av disse utslip-
pene som i det siste av disse prosesstrinnene er 
knyttet til produksjonen av mellomproduktet, 
brukes til dette formål i stedet for de samlede 
utslippene.

Når det gjelder biodrivstoff og flytende bio-
brensel skal alle koprodukter, herunder elek-
trisitet som ikke hører inn under virkeområdet 
i nr. 16, medregnes med hensyn til den bereg-
ningen, unntatt for rester fra landbruksvekster, 
herunder halm, belger, maiskolber og nøtte-
skall. Biprodukter som har et negativt energi-
innhold, skal anses å ha et energiinnhold på 
null når det gjelder beregningen.

Avfall, rester fra landbruksvekster, her-
under halm, bagasse, belger, maiskolber og 
nøtteskall, samt rester fra foredling, herunder 
råglyserin (glyserin som ikke er raffinert), skal 
anses å ha klimagassutslipp på null i de proses-
sene i deres livssyklus som skjer før innsamlin-
gen av disse materialene.

Når det gjelder drivstoff produsert i raffine-
rier, skal raffineriet brukes som den enheten 
som legges til grunn for beregningen nevnt i 
nr. 17.

19. Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når 
det gjelder biodrivstoff, skal fossilt brensel som 
det sammenlignes med, EF, være det siste til-
gjengelige faktiske gjennomsnittsutslippet fra 
den fossile delen av bensin og diesel som er 
brukt i Fellesskapet, som rapportert i henhold 
til direktiv 98/70/EF. Dersom ingen slike data 
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foreligger, skal verdien som brukes, være 83,8 
gCO2eq/MJ.

Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, 
når det gjelder flytende biobrensel som brukes 
til elektrisitetsproduksjon, skal fossilt brensel 
som det sammenlignes med, EF, være 91 
gCO2eq/MJ.

Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, 
når det gjelder flytende biobrensel som brukes 
til varmeproduksjon, skal fossilt brensel som 

det sammenlignes med, EF, være 77 gCO2eq/
MJ.

Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, 
når det gjelder flytende biobrensel som brukes 
til kraftvarme, skal fossilt brensel som det sam-
menlignes med, EF, være 85 gCO2eq/MJ.

D. Disaggregerte standardverdier for biodrivstoff og 

flytende biobrensel

Disaggregerte standardverdier for dyrking: 
«eec» som definert i del C i dette vedlegg

* Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med forordning 
(EF) nr. 1774/2002.

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for klimagass-

utslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete 12 12

Etanol fra hvete 23 23

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet 20 20

Etanol fra sukkerrør 14 14

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for 
etanol som er brukt

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for 
etanol som er brukt

Biodiesel fra rapsfrø 29 29

Biodiesel fra solsikke 18 18

Biodiesel fra soyabønner 19 19

Biodiesel fra palmeolje 14 14

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk* avfallsolje 0 0

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 30 30

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 18 18

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje 15 15

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 30 30

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert naturgass 0 0

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 0 0

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 0 0
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Disaggregerte standardverdier for foredling (herunder overskuddselektrisitet): «ep – eee» som definert i 
del C i dette vedlegg

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdie

for klim

gassutslip

(gCO2eq/M

Etanol fra sukkerbete 19 2

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 32 4

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 32 4

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i konvensjonell kjel) 21 3

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 14 1

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 1

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 
prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 15 2

Etanol fra sukkerrør 1

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen fo
etanol som er bruk

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen fo
etanol som er bruk

Biodiesel fra rapsfrø 16 2

Biodiesel fra solsikke 16 2

Biodiesel fra soyabønner 18 2

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 35 4

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved oljemølle) 13 1

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 9 1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 10 1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 10 1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess ikke angitt) 30 4

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess med 
metanfangst ved oljemølle) 7

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 4

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert naturgass 14 2

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 8 1

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 8 1
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Disaggregerte standardverdier for transport og distribusjon: «etd» som definert i del C i dette vedlegg

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for klima-

gassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete 2 2

Etanol fra hvete 2 2

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet 2 2

Etanol fra sukkerrør 9 9

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for 
etanol som er brukt

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for 
etanol som er brukt

Biodiesel fra rapsfrø 1 1

Biodiesel fra solsikke 1 1

Biodiesel fra soyabønner 13 13

Biodiesel fra palmeolje 5 5

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 1 1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 1 1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 1 1

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje 5 5

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 1 1

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert naturgass 3 3

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 5 5

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 4 4
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I alt for dyrking, foredling, transport og distribusjon

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for klima-

gassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra sukkerbete 33 40

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 57 70

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 57 70

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i konvensjonell 
kjel) 46 55

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i kraftvarmean-
legg) 39 44

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 26 26

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som prosess-
drivstoff i kraftvarmeanlegg) 37 43

Etanol fra sukkerrør 24 24

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for 
etanol som er brukt

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for 
etanol som er brukt

Biodiesel fra rapsfrø 46 52

Biodiesel fra solsikke 35 41

Biodiesel fra soyabønner 50 58

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 54 68

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved oljemølle) 32 37

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 10 14

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 41 44

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 29 32

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess ikke 
angitt) 50 62

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess med 
metanfangst ved oljemølle) 27 29

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 35 36

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert naturgass 17 23

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 13 16

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 12 15
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E. Beregnede disaggregerte standardverdier for framtidig biodrivstoff og flytende biobrensel som i januar 

2008 ikke var tilgjengelig på markedet, eller som fantes på markedet bare i ubetydelige mengder

Disaggregerte standardverdier for dyrking: «eec» som definert i del C i dette vedlegg

Disaggregerte standardverdier for foredling (herunder overskuddselektrisitet): «ep – eee» som definert i 
del C i dette vedlegg

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for klima-

gassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm 3 3

Etanol fra treavfall 1 1

Etanol fra dyrket skog 6 6

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 1 1

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 4 4

DME fra treavfall 1 1

DME fra dyrket skog 5 5

Metanol fra treavfall 1 1

Metanol fra dyrket skog 5 5

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for 
metanol som er brukt

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm 5 7

Etanol fra skog 12 17

Fischer-Tropsch-diesel fra skog 0 0

DME fra skog 0 0

Metanol fra skog 0 0

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for 
metanol som er brukt
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Disaggregerte standardverdier for transport og distribusjon: «etd» som definert i del C i dette vedlegg

I alt for dyrking, foredling, transport og distribusjon

Vedlegg VI

Minstekrav til et harmonisert format for 
nasjonale handlingsplaner for fornybar energi

1. Forventet sluttforbruk av energi:
Brutto sluttforbruk av energi i form av elek-

trisitet og innen transport, oppvarming og kjø-

ling for 2020, idet det tas hensyn til virkningene 
av politiske tiltak for energieffektivitet.

2. Nasjonale sektorvise mål for 2020 og bereg-
nede andeler energi fra fornybare kilder innen 
elektrisitetsforbruk, oppvarming, kjøling og 
transport:
a. mål for andelen elektrisitet som har sin opp-

rinnelse fra fornybare kilder i 2020,

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for klima-

gassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm 2 2

Etanol fra treavfall 4 4

Etanol fra dyrket skog 2 2

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 3 3

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 2 2

DME fra treavfall 4 4

DME fra dyrket skog 2 2

Metanol fra treavfall 4 4

Metanol fra dyrket skog 2 2

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for 
metanol som er brukt

Produksjonsprosess for biodrivstoff og flytende biobrensel

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Standardverdier 

for klima-

gassutslipp 

(gCO2eq/MJ)

Etanol fra hvetehalm 11 13

Etanol fra treavfall 17 22

Etanol fra dyrket skog 20 25

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 4 4

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 6 6

DME fra treavfall 5 5

DME fra dyrket skog 7 7

Metanol fra treavfall 5 5

Metanol fra dyrket skog 7 7

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for 
metanol som er brukt
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b. beregnet forløp for andelen energi fra for-
nybare kilder i elektrisitet,

c. mål for andel energi fra fornybare kilder i 
oppvarming og kjøling i 2020,

d. beregnet forløp for andelen energi fra for-
nybare kilder i oppvarming og kjøling,

e. beregnet forløp for andelen energi fra for-
nybare kilder i transport,

f. nasjonalt veiledende forløp som nevnt i 
artikkel 3 nr. 2 og del B i vedlegg I.

3. Tiltak for å oppnå målene:
a. oversikt over alle typer politikk og alle tiltak 

for å fremme bruk av energi fra fornybare 
kilder,

b. særlige tiltak for å oppfylle kravene i artik-
kel 13, 14 og 16, herunder behovet for å 
bygge ut eller forsterke eksisterende infra-
strukturer for å gjøre det enklere å inte-
grere de mengdene energi fra fornybare 
kilder som kreves for å oppnå det nasjonale 
målet for 2020, tiltak for å framskynde fram-
gangsmåtene for godkjenning, tiltak for å 
redusere de ikke-teknologiske hindrin-
gene, og tiltak vedrørende artikkel 17-21,

c. støtteordninger for å fremme bruken av 
energi fra fornybare kilder i elektrisitet, 
som anvendes av medlemsstaten eller en 
gruppe medlemsstater,

d. støtteordninger for å fremme bruken av 
energi fra fornybare kilder i oppvarming og 
kjøling, som anvendes av medlemsstaten 
eller en gruppe medlemsstater,

e. støtteordninger for å fremme bruken av 
energi fra fornybare kilder i transport, som 
anvendes av medlemsstaten eller en 
gruppe medlemsstater,

f. særlige tiltak for å fremme bruken av 
energi fra biomasse, særlig med tanke på 
ny utnytting av biomasse, idet tas hensyn 
til:
i. tilgjengelighet av biomasse: både innen-

landsk potensial og import,
ii. tiltak for å øke tilgjengeligheten av bio-

masse, idet det tas hensyn til andre bru-
kere av biomasse (jordbruk og skogsba-
serte sektorer),

g. planlagt bruk av statistiske overføringer 
mellom medlemsstater og planlagt delta-
king i fellesprosjekter sammen med andre 
medlemsstater og tredjestater:
i. den beregnede overskuddsproduksjo-

nen av energi fra fornybare kilder sam-
menlignet med det veiledende forløpet, 

som kan overføres til andre medlems-
stater,

ii. det beregnede potensialet for fellespro-
sjekter,

iii. det beregnede behovet for energi fra 
fornybare kilder som må dekkes på 
andre måter enn ved innenlandsk pro-
duksjon.

4. Vurderinger:
a. det samlede bidraget som forventes fra 

hver enkelt teknologi for fornybar energi 
for å kunne oppfylle de bindende målene 
for 2020, og det veiledende forløpet for 
andelene energi fra fornybare kilder i elek-
trisitet, oppvarming, kjøling og transport,

b. det samlede bidraget som forventes fra til-
tak for energieffektivitet og energiøkono-
misering for å kunne oppfylle de bindende 
målene for 2020, og det veiledende forløpet 
for andelene energi fra fornybare kilder i 
elektrisitet, oppvarming, kjøling og trans-
port.

Vedlegg VII

Innberetning av energi fra varmepumper

Mengden med aerotermisk, geotermisk eller 
hydrotermisk energi som er utvunnet av varme-
pumper, som skal anses som energi fra fornybare 
kilder i henhold til dette direktiv, ERES, skal bereg-
nes i samsvar med følgende formel:

ERES = Qnyttbar * (1 – 1/SPF)

der:
– Qnyttbar = den beregnede samlede nyttbare var-

men som avgis fra varmepumper som oppfyller 
kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 4, anvendt som 
følger: Bare varmepumper der SPF > 1,15 * 1/

ŋ skal medregnes,
– SPF = den beregnede gjennomsnittlige årsvar-

mefaktoren for disse varmepumpene,
– ŋ er forholdet mellom samlet bruttoproduksjon 

av elektrisitet og forbruket av primærenergi for 
elektrisitetsproduksjonen, og skal beregnes 
som et EU-gjennomsnitt basert på data fra 
Eurostat.
Innen 1. januar 2013 skal Kommisjonen utar-

beide retningslinjer for hvordan medlemsstatene 
skal beregne verdiene for Qnyttbar og SPF for de 
forskjellige varmepumpeteknologiene og anven-
delsene, idet det tas hensyn til forskjeller i klima-
tiske forhold, særlig svært kaldt klima.


	Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
	1 Bakgrunn
	2 Hovedinnholdet i fornybardirektivet
	3 Konstitusjonelle forhold
	4 Beslutningen i EØS-komiteen
	4.1 Innholdet i EØS-komitébeslutningen
	4.2 Nærmere om tilpasningene for EØS/EFTA-landene
	4.3 Gjennomføring av fornybardirektivet i norsk rett

	5 Økonomiske og administrative konsekvenser
	6 Konklusjon og tilrådning
	Forslag
	til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)
	I

	Vedlegg 1
	EØS-komiteens beslutning nr. […/…] av […] om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

	Vedlegg 2
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


