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11.1.2018 A8-0391/110 

Ändringsförslag  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. detta direktiv fastställs en 

gemensam ram för åtgärder för främjande 

av energieffektivitet inom unionen, för att 

säkerställa att unionens överordnade 

energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 

och bindande energieffektivitetsmål på 30 

% för 2030 uppnås, och det banar väg för 

ytterligare förbättringar av 

energieffektiviteten bortom dessa datum. 

Genom direktivet införs bestämmelser som 

dels är avsedda att avlägsna hinder på 

energimarknaden och avhjälpa 

marknadsmisslyckanden som hindrar 

effektiviteten i försörjningen och 

användningen av energi, dels lägger 

grunden för fastställandet av vägledande 

nationella energieffektivitetsmål och 

energieffektivitetsbidrag för 2020 och 

2030. 

1. I detta direktiv fastställs en 

gemensam ram för åtgärder för främjande 

av energieffektivitet inom unionen, med 

genomförande av principen om 

”energieffektivitet först” i hela 

energikedjan, inbegripet produktion, 

överföring, distribution och 

slutanvändning av energi, för att 

säkerställa att unionens överordnade 

energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 

och bindande energieffektivitetsmål på 35 

% för 2030 uppnås, och det banar väg för 

ytterligare förbättringar av 

energieffektiviteten bortom 2030, i linje 

med EU:s långsiktiga energi- och 

klimatmål för 2050 och Parisavtalet. 

Genom direktivet införs bestämmelser som 

dels är avsedda att avlägsna hinder på 

energimarknaden och avhjälpa 

marknadsmisslyckanden som hindrar 

effektiviteten i försörjningen och 

användningen av energi, dels lägger 

grunden för fastställandet av nationella 

energieffektivitetsmål för 2020 och 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Ändringsförslag  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 3 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Varje medlemsstat ska fastställa 

vägledande nationella 

energieffektivitetsbidrag i riktning mot 
unionens mål för 2030 som avses i artikel 

1.1, i enlighet med artiklarna [4] och [6] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union]. Medlemsstaterna ska, 

när de fastställer sina nationella 

vägledande energieffektivitetsbidrag, ta 

hänsyn till att unionens energianvändning 

2030 får vara högst [1 321] Mtoe 

primärenergi och högst [987] Mtoe slutlig 

energi. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 

bidrag till kommissionen som en del av 

sina integrerade nationella energi- och 

klimatplaner, i enlighet med det förfarande 

som fastställs i artiklarna [3] och [7]–[11] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union]. 

4. Varje medlemsstat ska fastställa 

bindande nationella energieffektivitetsmål 

som tillsammans ska överensstämma med 
unionens mål för 2030 som avses i artikel 

1.1 och i enlighet med artiklarna [4] och 

[6] i förordning (EU) XX/20XX 

[Governance of the Energy Union]. 

Medlemsstaterna ska, när de fastställer 

nivån på sina mål, ta hänsyn till att 

unionens energianvändning 2030 får vara 

högst [1220] Mtoe primärenergi och högst 

[893] Mtoe slutlig energi. För att 

möjliggöra ökad industriell och 

ekonomisk tillväxt vid sidan av de 

huvudsakliga målen i detta direktiv i 

överensstämmelse med artikel 1, och för 

att medlemsstaterna ska få tillräcklig 

flexibilitet att uppnå sina bindande 

nationella energieffektivitetsmål och 

samtidigt få deras ekonomi att utvecklas 

och industriproduktion och 

industriverksamhet att öka ska de få 

fastställa sina mål utifrån energiintensitet 

som är förhållandet mellan 

energiförbrukning och 

bruttonationalprodukt. De nationella 

energieffektivitetsmålen ska ta hänsyn till 

alla led i energikedjan, inbegripet 
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produktion, överföring, distribution och 

slutanvändning. Medlemsstaterna ska 

anmäla dessa mål till kommissionen som 

en del av sina integrerade nationella 

energi- och klimatplaner, i enlighet med 

det förfarande som fastställs i artiklarna [3] 

och [7]–[11] i förordning (EU) XX/20XX 

[Governance of the Energy Union].”. 

Or. en 

 


