
 

Energi: nya ambitiösa mål för förnybara
energikällor och energieffektivitet
 

Kammaren godkänner ett bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett
vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030, som är centrala för att nå
EU:s klimatmål.
 
På tisdagen  röstade  Europaparlamentet  igenom den  preliminära  överenskommelse  som
parlamentet och rådet enades om i juni om energieffektivitet (434 röster för, 104 röster emot och
37 nedlagda röster), om förnybara energikällor (495 röster för, 68 röster emot och 61 nedlagda
röster), och om styrning av energiunionen (475 röster för, 100 röster emot och 33 nedlagda
röster). Överenskommelsen handlar om tre viktiga lagförslag som ingår i paketet ren energi för
alla i EU.
 
Fram till år 2030 ska energieffektiviteten förbättras med 32,5 procent och andelen förnybara
energikällor vara minst 32 procent av EU:s slutliga bruttoförbrukning. Senast 2023 ska målen
ses över. Målen kan endast höjas, inte sänkas.
 
Minskade energikostnader och förnybar energi för eget bruk
 
Genom effektivare energi får européerna lägre energiräkningar. Dessutom skulle det minska
Europas beroende av utländsk olja och gas, ge bättre luftkvalitet lokalt och skydda klimatet.
 
För första gången införs krav på att EU-länderna genomför särskilda energieffektivitetsåtgärder
för att motverka energifattigdom.
 
EU:s medlemsländer ska också se till att medborgarna får framställa förnybar energi för egen
användning, lagra den och sälja eventuell produktion som blir över.
 
Mot nästa generations biobränsle
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• 32,5 procent energieffektivitet 2030

• Förnybar energi 32 procent av energikonsumtionen 2030

• Främja nästa generations biobränsle
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För att minska transporters koldioxidavtryck kan den andra generationens biodrivmedel komma
att spela en viktig roll. Senast 2030 måste minst 14 procent av bränsle för transporter komma
från förnybara källor.
 
Ny styrning för att uppnå en energiunion
 
Varje EU-land måste senast den 31 december 2019 och vart tionde år därefter lägga fram en
tioårig ”integrerad nationell energi- och klimatplan” med nationella målsättningar, insatser, politik
och åtgärder.
 
Citat
 
Miroslav Poche (S&D, CZ) som ansvarar för energieffektivitetsförslaget:
 
- Ökad energieffektivitet är en politik som alla européer vinner på. Den gynnar våra medborgare
eftersom den leder till kraftigt minskad energikonsumtion som sänker räkningarna. Den är också
en god nyhet för europeisk industris konkurrenskraft, för sänkta kostnader och för att stimulera
investeringar.
 
José Blanco López (S&D, ES) som ansvarar för förslaget om förnybara energikällor:
 
- Vi har minskat incitamenten för investeringar i ny produktion av biobränslen baserade på
livsmedelsgrödor och främjat mer avancerade biobränslen. Vi har också lyckats stärka rätten till
egen användning och fört  in parlamentets önskemål att  stoppa kostnader och avgifter  för
egenförbrukning av energi  som en generell  regel.
 
Nästa steg
 
 
Överenskommelsen ska fortfarande formellt godkännas av EU-ländernas regeringar i rådet. De
nya reglerna  publiceras  därefter  i  EU:s  officiella  tidning  och  träder  i  kraft  20  dagar  efter
publiceringen. Reglerna om styrning kommer att tillämpas direkt i alla EU-länder. De övriga två
direktiven ska senast 18 månader efter ikraftträdandet omvandlas till nationella regler.
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Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Antagen text kommer att bli tillgänglig här (klicka på 13 november 2018)
Press releases on energy efficiency and governance after trilogues
Läs mer om ärendet i lagstiftningsdatabasen - Energieffektivitet
 
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS om energiegffektivitet

Mer om föredraganden för energieffektivitet Miroslav Poche (S&D, CZ)

Pressmeddelande efter den informella uppgörelsen mellan Europaparlamentet och rådet om
förnybar energi
 
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: Främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor (omarbetning)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS om förnybara energikällor

Mer om föredraganden om förnybara energikällor José Blanco López (S&D, ES)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen - Styrningen av energiunionen
 
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS om styrningen av energiunionen

Mer om föredraganden av betänkandet om styrningen av energiunionen Jakop Dalunde
(Greens/EFA, Sweden)

Mer om föredraganden av betänkandet om styrningen av energiunionen Michèle Rivasi
(Greens/ EFA, France)

EUs mål: mer förnybar och bättre energieffektivitet  EU targets: more renewables, better
energy efficiency (video)
Ljud- och bildmaterial för journalister

Thomas HAAHR
Press officer

+32 2 284 2976 (BXL)
(+33) 3881 72033 (STR)
+32 470 88 09 87
@EP_Industry
thomas.haahr@ep.europa.eu

Pressmeddelande

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

3 I 5

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181031STO18175
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181031STO18175
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy-package-statement-rivasi-dalunde_I163457-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy-package-statement-rivasi-dalunde_I163457-V_v
https://twitter.com/EP_Industry


Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu

Tiia MUSTONEN
Pressekreterare Stockholm

+46 8 562 444 61
+46 70 998 96 27
tiia.mustonen@ep.europa.eu

Pressmeddelande

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

4 I 5

https://twitter.com/EP_Environment
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