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EU’s Vinterpakke 

Europa-Kommissionen fremsætter den 30. 

november 2016 en pakke, der kommer til at 

indeholde en lang række lovgivningsforslag på 

energiområdet, herunder:   

 Energieffektivitet og energieffektivitet i 
bygninger 

 Vedvarende energi 

 Et nyt el-markedsdesign 

 Et forvaltningssystem for Energiunionen. 
 

Den samlede lovgivningspakke kaldes 

”Vinterpakken” og er en central del af 

implementeringen af EU's Energiunion.  

Energiunionens fem dimensioner 

Energiunionen blev lanceret i februar 2015. Den 

udstikker retningen for fremtidens europæiske 

energi- og klimapolitik og skal bidrage til, at EU 

når sine 2030 målsætninger, samt sin 

langsigtede målsætning om en fossiluafhængig 

økonomi i 2050. Den bygger på fem 

dimensioner:  

 

1) Forsyningssikkerhed  

2) Et fuldt integreret indre energimarked 

3) Energieffektivitet 

4) Reduktion af drivhusgasudledninger  

5) Forskning. 

Vinterpakken har særligt fokus på at: 

 Opnå globalt lederskab indenfor vedvarende 
energi 

 Sikre forbrugerne gode vilkår 
 Øge fokus på energieffektivisering 

 

Vækst og arbejdspladser i EU-landene 

Vinterpakken præsenterer en mulighed for at 

øge omstillingen til ren energi, vækst og 

jobskabelse. Kommissionen forventer, at 

pakken vil mobilisere op mod 870 mia. kr. i 

private og offentlige investeringer fra 2021. 

Det kan frem mod 2030 generere en vækst 

på op mod 1 % i EU’s BNP og skabe 900.000 

arbejdspladser.  

Norden som rollemodel 

Det er ambitionen, at Vinterpakken vil være 

med til at give et stort skub til udviklingen af 

et indre el-marked. Her skal Norden være en 

rollemodel for Europa. Det skal vi bl.a. ved at 

illustrere, hvordan vi sikrer en 

omkostningseffektiv integration af store 

mængder vedvarende energi gennem 

omfattende handel over grænser, så vi får 

gavn af hinandens ressourcer.   
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EE- og VE-målene 

 Vinterpakken skal udmønte EU’s 2030-mål 

for energieffektivisering og vedvarende 

energi på 27 pct., som det Europæiske Råd 

besluttede i oktober 2014 

 Vinterpakken vil endvidere indeholde et 

forslag om at øge EE-målet til et bindende 

mål på 30 pct. i 2030. 

 

 

 

 

Kontaktinfo 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Pressechef 

Jesper Caruso 

+45 4172 9184 

jesca@efkm.d

 

           

Vinterpakkens konkrete initiativer:

 Revision af direktiv om fremme af andelen af energi fra vedvarende energikilder (VE-

direktivet) 

 

 Revision af energieffektiviseringsdirektivet 

 

 Revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (Bygningsdirektivet) 

 

 Forslag til nyt el-markedsdesign 

 

 Forslag til et forvaltningssystem for Energiunionen (Nationale Energi- og Klimaplaner) 
 


