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Ændringsforslag

1.
Dette direktiv opstiller en fælles
ramme af foranstaltninger til fremme af
energieffektivitet i Unionen med henblik
på at sikre, at Unionens overordnede mål
for energieffektivitet på 20 % i 2020 og
bindende overordnede mål på 30 % i 2030
nås, og baner desuden vejen for yderligere
forbedringer af energieffektiviteten
derefter. Direktivet fastlægger regler
beregnet til at fjerne hindringer på
energimarkedet og overvinde
markedssvigt, som hindrer en effektiv
energiforsyning og -anvendelse, og kræver,
at der fastsættes vejledende nationale
energieffektivitetsmål og -bidrag for 2020
og 2030."

1.
Dette direktiv opstiller en fælles
ramme af foranstaltninger til fremme af
energieffektivitet i Unionen og
gennemfører princippet om
"energieffektivitet først" gennem hele
energikæden, herunder energiproduktion,
-transmission, distribution og
slutanvendelse med henblik på at sikre, at
Unionens overordnede mål for
energieffektivitet på 20 % i 2020 og
bindende overordnede mål på 35 % i 2030
nås, og baner desuden vejen for yderligere
forbedringer af energieffektiviteten efter
2030 i overensstemmelse med EU's
langsigtede energi- og klimamål for 2050
og Parisaftalen. Direktivet fastlægger
regler beregnet til at fjerne hindringer på
energimarkedet og overvinde
markedssvigt, som hindrer en effektiv
energiforsyning og -anvendelse, og kræver,
at der fastsættes vejledende nationale
energieffektivitetsmål for 2020 og 2030."
Or. en
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Ændringsforslag

4.
Hver medlemsstat fastsætter
vejledende nationale
energieffektivitetsbidrag hen imod
Unionens mål for 2030, som er omhandlet i
artikel 1, stk. 1, i overensstemmelse med
artikel [4] og [6] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen].
Ved fastsættelsen af disse bidrag tager
medlemsstaterne hensyn til, at Unionens
energiforbrug i 2030 maksimalt må være 1
321 Mtoe primærenergi og maksimalt 987
Mtoe endelig energi. Medlemsstaterne
underretter Kommissionen om disse bidrag
som en del af deres integrerede nationale
energi- og klimaplaner i overensstemmelse
med proceduren i henhold til artikel [3] og
artikel [7]-[11] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen].

4.
Hver medlemsstat fastsætter
bindende nationale energieffektivitetsmål,
som kumulativt er i overensstemmelse
med Unionens mål for 2030, som er
omhandlet i artikel 1, stk. 1, i
overensstemmelse med artikel [4] og [6] i
forordning (EU) XX/20XX [forvaltning af
energiunionen]. Ved fastsættelsen af
niveauet for deres mål tager
medlemsstaterne hensyn til, at Unionens
energiforbrug i 2030 maksimalt må være
1 220 Mtoe primærenergi og maksimalt
893 Mtoe endelig energi. For at give
mulighed for øget industriel og
økonomisk vækst ved siden af
hovedformålene med direktivet i
overensstemmelse med artikel 1 og sikre
medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet
til at opfylde deres bindende nationale
mål for energieffektivitet og samtidig give
deres økonomi mulighed for at udvikle sig
og få den industrielle produktion og
aktivitet til at øges, skal de have tilladelse
til at fastsætte deres mål på grundlag af
energiintensitet, som er forholdet mellem
energiforbrug og bruttonationalprodukt
(BNP). De nationale
energieffektivitetsmål tager hensyn til alle
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faser af energikæden, herunder
produktion, transmission, distribution og
slutanvendelse. Medlemsstaterne
underretter Kommissionen om disse mål
som en del af deres integrerede nationale
energi- og klimaplaner i overensstemmelse
med proceduren i henhold til artikel [3] og
artikel [7]-[11] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen].
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