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Kære Niels Iuel Reventlow og Tanja B. Olsen 

 

Tak for jeres henvendelse vedrørende forhandlingerne om revisionen af direkti-

vet for vedvarende energi (VE-direktivet), herunder forslaget om fælles bære-

dygtighedskriterier i EU. 

 

Lad mig først starte med at sige, at regeringen overordnet støtter Kommissio-

nens forslag til revision af VE-direktivet og støtter op om, at rammerne for VE-

direktivet skal bidrage til at sikre, at EU når sit mål for vedvarende energi. 

 

I nævner i brevet jeres bekymring for de ændringsforslag, som i øjeblikket for-

handles i Europa-Parlamentet. Det gælder bl.a. i relation til en afskaffelse af den 

risikobaserede tilgang, som også ligger til grund for den frivillige danske bran-

cheaftale om sikring af bæredygtig biomasse fra 2014, samt at der lægges op til 

at indføre krav, som betyder, at rundt træ ikke må afsættes til energiformål.  

 

Jeg vil i den forbindelse gerne fremhæve, at regeringen støtter op om den frivil-

lige danske brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse fra 2014. Bran-

cheaftalen blev bl.a. indgået for at sikre troværdigheden af den biomasse, som 

bliver anvendt i Danmark set i lyset af manglende EU-regulering.  

 

Danmark har derfor både nu og tidligere (under skiftende regeringer) klart støttet 

etablering af fælles bæredygtighedskriterier for fast biomasse på EU-niveau. 

Derfor er regeringen også glad for, at der i Kommissionens forslag til revision af 

VE-direktivet indgår fælles EU-bæredygtighedskriterier. Grundlæggende ser re-

geringen gerne, at bæredygtighedskriterierne kommer til at understøtte et effek-

tivt og transparent internationalt marked for handel med biomassebaserede 

brændsler, hvor der er ens regler og lige konkurrencevilkår i alle EU-

medlemsstater. 

 

Rådet har endnu ikke fastlagt sin holdning til VE-direktivet, herunder forslaget 

om fælles bæredygtighedskriterier i EU.  
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Det forventes at ske på energirådsmødet den 18. december 2017. Fra dansk 

side arbejdes der i den sammenhæng for ambitiøse, fælles bæredygtighedskri-

terier. 

 

 

Med venlig hilsen 

      

Lars Chr. Lilleholt 


