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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld met 

maatregelen voor de bevordering van 

energie-efficiëntie binnen de Unie, om 

ervoor te zorgen dat de Unie haar centraal 

streefcijfer inzake energie-efficiëntie van 

20 % voor 2020 en haar bindend centraal 

streefcijfer van 30 % voor 2030 haalt; de 

richtlijn effent ook de weg voor verdere 

verbeteringen van de energie-efficiëntie na 

deze data. De richtlijn stelt regels vast om 

belemmeringen op de energiemarkt weg te 

nemen en om markttekortkomingen te 

overwinnen die de efficiëntie in 

energievoorziening en -gebruik 

belemmeren en voorziet in de opstelling 

van indicatieve nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers en bijdragen voor 

2020 en 2030. 

1. Bij deze richtlijn wordt een 

gemeenschappelijk kader vastgesteld met 

maatregelen voor de bevordering van 

energie-efficiëntie binnen de Unie, waarbij 

het beginsel wordt toegepast van voorrang 

voor energie-efficiëntie in de hele 

energieketen, met inbegrip van 

opwekking, transmissie, distributie en 

eindgebruik van energie, om ervoor te 

zorgen dat de Unie haar centraal 

streefcijfer inzake energie-efficiëntie van 

20 % voor 2020 en haar bindend centraal 

streefcijfer van minimum 35 % voor 2030 

haalt; de richtlijn effent ook de weg voor 

verdere verbeteringen van de energie-

efficiëntie na 2030, overeenkomstig de 

langetermijndoelstellingen van de Unie 

inzake energie en klimaat voor 2050 en de 

Overeenkomst van Parijs. De richtlijn stelt 

regels vast om belemmeringen op de 

energiemarkt weg te nemen en om 

markttekortkomingen te overwinnen die de 

efficiëntie in energievoorziening en -

gebruik belemmeren en voorziet in de 

opstelling van indicatieve nationale 

energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020 

en 2030. 
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