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Bilag 1 – Ajourført køreplan for energiunionen – 
Status: den 23. november 2017 

Forkortelser: SoS: forsyningssikkerhed (Security of Supply) / IEM: det indre marked for energi (Internal Energy Market) / EE: energieffektivitet (Energy 
Efficiency) / GHG: drivhusgasser (Greenhouse gases) / F&I: forskning og innovation 

Denne køreplan er den, der blev præsenteret i bilaget til Kommissionens meddelelse "En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en 
fremadskuende klimapolitik", vedtaget den 25. februar 2015 (COM(2015) 80) og ajourført i november 2015 i forbindelse med den første status over 
energiunionen (COM(2015) 572) samt i februar 2017 i forbindelse med den anden status over energiunionen (COM(2017) 53). Den nye information i 
denne tabel vedrører den sidste kolonne, der giver en opdatering af de initiativer, som allerede er blevet vedtaget, eller hvor tidsplanen er ændret. Den 
indeholder ingen nye oplysninger om initiativer, der oprindelig var planlagt for 2017 eller senere.  

Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Infrastruktur         

Effektiv gennemførelse af målet 
for sammenkobling af elnettet på 
10 % 

Kommissionen 

Medlemsstaterne 

Nationale 
regulerende 
myndigheder 

Transmissions-
systemoperatører 

2015-20 X X  X  Vedtaget den 25. februar 
2015 (COM(2015) 82) 

Udarbejdelse af den anden liste 
over energiinfrastrukturprojekter 
af fælles interesse, som fører til 

Kommissionen 

Medlemsstaterne 

2015 X X  X  Delegeret retsakt vedtaget 
den 18. november 2015 



 

2 

Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Kommissionens delegerede retsakt  (C(2015) 8052) 

Gennemførelsen af 
projekter af fælles interesse 
og af forordningen om 
retningslinjer for den 
transeuropæiske 
energiinfrastruktur blev 
evalueret i 2017 

Den tredje liste over 
energiinfrastrukturprojekter 
af fælles interesse 
offentliggøres sammen med 
den tredje rapport om 
status over energiunionen 

Meddelelse om fremskridtene mod 
en færdiggørelse af listen over de 
vigtigste energiinfrastrukturer og 
de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet for 
sammenkobling af elnettet på 15 
% inden 2030 

Kommissionen 2016 X X    Vedtaget sammen med den 
tredje liste over 
energiinfrastrukturprojekter 
af fælles interesse på 
samme dag som den tredje 
rapport om status over 
energiunionen  
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Oprettelse af et 
energiinfrastrukturforum 

Kommissionen 

Medlemsstaterne 

2015 X X    Det første møde i 
energiinfrastrukturforum-
met fandt sted den 9.-
10. november 2015 i 
København. Et yderligere 
møde fandt sted den 23.-
24. juni 2016. Det tredje 
møde fandt sted den 1.-
2. juni 2017 

Elektricitet         

Initiativer om 
markedsudformning og regionale 
elektricitetsmarkeder og 
koordinering af kapaciteterne for 
at sikre forsyningssikkerhed, 
fremme den grænseoverskridende 
handel og lette integrationen af 
vedvarende energi 

Kommissionen 2015-2016 X X X X  Høringsmeddelelse vedtaget 
den 15. juli 2015 
(COM(2015) 340)  

Lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 861 
(elektricitetsforordningen) 
og COM(2016) 864 
(elektricitetsdirektivet)) 

Endelig rapport om 
sektorundersøgelsen af 
kapacitetsmekanismer 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

vedtaget den 30. november 
2016 (COM(2016) 752) 

Tværinstitutionelle 
drøftelser om 
lovgivningssager i gang  

Revidering af direktivet om 
foranstaltninger til fremme af 
elforsyningssikkerhed 

Kommissionen 2016 X X  X  Lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 862) 

Tværinstitutionelle 
drøftelser om 
lovgivningssager i gang  

Detailmarkedet         

Ny aftale for energiforbrugerne, 
som omfatter en styrkelse af 
forbrugerne, styring af 
efterspørgslen, anvendelse af 
intelligent teknologi, forbindelse 
af engros- og detailmarkederne, 
udfasning af regulerede priser og 
ledsageforanstaltninger, der skal 

Kommissionen 

Medlemsstaterne 

2015-2016 

 

 X X X X Meddelelse vedtaget den 
15. juli 2015 
(COM(2015) 339)  

Lovforslag om 
forbrugerspørgsmål, som 
indgår i forslagene om den 
nye udformning af 
elektricitetsmarkedet (se 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

beskytte sårbare forbrugere ovenfor) 

Gas         

Revidering af forordningen om 
gasforsyningssikkerhed 

Kommissionen 2015-2016 X X    Lovforslag vedtaget den 
16. februar 2016 
(COM(2016) 52) –  

Forordning 2017/1938 
vedtaget og offentliggjort i 
EU-Tidende den 28. 
oktober 2017 (EUT L 198 af 
28.10.2017, s. 1-56) 

Strategi for flydende naturgas og 
lagring heraf 

Kommissionen 2015-2016 X     Meddelelse vedtaget den 
16. februar 2016 
(COM(2016) 49) 

Retsgrundlag         

Evaluering af Agenturet for 
Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder 
(ACER) og revidering af 

Kommissionen 2015-16 X X  X  Omfattet af 
høringsmeddelelsen 
vedtaget den 15. juli 2015 
(COM(2015) 340)  
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

energilovgivningen Lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 863)  

Tværinstitutionel status, se 
ovenstående kommentar om 
elektricitetsmarkedets 
udformning 

Vedvarende energikilder         

Pakke om vedvarende energi, 
herunder et nyt direktiv om 
vedvarende energi for 2030, bedste 
praksis inden for eget forbrug af 
vedvarende energi og 
støtteordninger, 
bæredygtighedspolitik for 
bioenergi 

Kommissionen 2015-2017 X X  X  Bedste praksis inden for 
eget forbrug af vedvarende 
energi vedtaget den 15. juli 
2015 (SWD(2015) 141), 
som ledsagede meddelelse 
COM(2015) 339 "En ny 
aftale for energiforbrugere" 

Lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 767) 

Tværinstitutionelle 
drøftelser om 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

lovgivningssager i gang  

Meddelelse om konvertering af 
affald til energi 

Kommissionen 2016 X   X  Meddelelse vedtaget den 
26. januar 2017 
(COM(2017) 34)  

Klimaindsats         

Lovforslag om revidering af EU's 
emissionshandelssystem, 2021-
2030 

Kommissionen 2015 X X  X  Forslag vedtaget den 
15. juli 2015 (COM(2015) 
337) 

Der blev opnået politisk 
enighed ved de 
interinstitutionelle 
forhandlinger den 8. 
november 2017 

Lovforslag om 
anvendelsesområdet for 
EU's 
emissionshandelssystem i 
forhold til luftfart vedtaget 
den 3. februar 
(COM(2017) 54) 



 

8 

Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Der blev opnået politisk 
enighed ved de 
interinstitutionelle 
forhandlinger den 8. 
november 2017 

Lovforslag om inkludering af 
beslutningen om indsatsfordeling 
og arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrug 
(LULUCF) i den klima- og 
energipolitiske ramme for 2030  

Kommissionen 2016    X  Lovforslag vedtaget den 
20. juli 2016 
(COM(2016) 482) (uden for 
ETS), COM(2016) 479 
(LULUCF)) 

Tværinstitutionelle 
drøftelser i gang 

Transportforanstaltninger         

Fair og effektiv prissætning på 
bæredygtig transport – revidering 
af Eurovignettedirektivet og 
fastsættelse af en ramme, der skal 
fremme en europæisk elektronisk 
bompengetjeneste 

Kommissionen 2016   X X  Vedtaget den 31. maj 2017 
(COM(2017) 275 og 
COM(2017) 280)  
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Revidering af 
markedsadgangsreglerne for 
vejtransport med henblik på at øge 
energieffektiviteten 

Kommissionen 2016   X X  Vedtaget den 31. maj 2017 
(COM(2017) 281)  

Masterplan for iværksættelse af 
kooperative intelligente 
transportsystemer 

Kommissionen 

Medlemsstaterne 

Industrien 

2016   X X X Meddelelse vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 766) 

Revidering af forordningerne om 
fastsættelse af præstationsnormer 
for emissioner, så der sættes mål 
for personbiler og varevogne for 
perioden efter 2020 

Kommissionen 2016-2017   X X X Lovforslag vedtaget den 8. 
november 2017 
(COM(2017) 676 final) 

  

Etablering af et overvågnings- og 
rapporteringssystem for tunge 
køretøjer (lastbiler og busser) med 
henblik på at forbedre 
oplysningerne til køberne 

Kommissionen 2016-2017   X X X Vedtaget den 31. maj 2017 
(COM(2017) 279)  

Revidering af direktivet om 
fremme af renere og mere 
energieffektive køretøjer til 

Kommissionen 2017   X X  Lovforslag vedtaget den 8. 
november 2017 
(COM(2017) 653 final) 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

vejtransport 

Meddelelse om dekarbonisering af 
transportsektoren, herunder en 
handlingsplan for anvendelse af 
anden og tredje generation af 
biobrændstoffer og andre 
alternative, bæredygtige 
brændstoffer 

Kommissionen 2017   X X X Meddelelse om en 
europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet 
vedtaget den 20. juli 2016 
(COM(2016) 501) 

Brændstoffer delvis omfattet 
af lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 767 (direktivet 
om vedvarende 
energikilder)) 

Meddelelse "Mod den 
bredest mulige anvendelse 
af alternative brændstoffer – 
en handlingsplan om 
infrastruktur for alternative 
brændstoffer" vedtaget den 
8. november 2017 
(COM(2017) 652 final) 

Energieffektivitet         
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Revidering af direktivet om 
energieffektivitet 

Kommissionen 2016 X  X X X Lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 761) 

Tværinstitutionelle 
drøftelser om 
lovgivningssager i gang 

 Staff Working Document 
on good practices in energy 
efficiency (SWD(2016) 404) 

Revidering af direktivet om 
bygningers energimæssige 
ydeevne, herunder initiativet om 
intelligent finansiering til 
intelligente bygninger 

Kommissionen 2016 X  X X X Lovforslag vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 765) 

Tværinstitutionelle 
drøftelser om 
lovgivningssager i gang 

Intelligent finansiering til 
intelligente bygninger 
indgår i bygningsinitiativet 
(bilag 1 til meddelelse 
COM(2016) 860) 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Revidering af 
energieffektivitetsrammen for 
produkter 
(energimærkningsdirektivet og 
direktivet om miljøvenligt design) 

Kommissionen 2015 X  X X X Forslag til forordning om 
energimærkning vedtaget 
den 15. juli 2015 
(COM(2015) 341) 

Forordning 2017/1369 
vedtaget; offentliggjort i 
EU-Tidende den 28. juli 
2017 (EUT L 198 af 
28.7.2017, s. 1-23) 

Arbejdsplan for miljøvenligt 
design vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 773); 8 
foranstaltninger vedtaget 
på samme tid  

Styrkelse af den målrettede brug af 
finansielle instrumenter til at støtte 
investeringer i energieffektivitet 

Kommissionen 2015-   X X  Meddelelsen "Europa 
investerer igen – Status 
over investeringsplanen for 
Europa og videre tiltag" 
vedtaget den 1. juni 2016 
(COM(2016) 359) 

Meddelelsen "Styrkelse af 



 

13 

Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

europæiske investeringer til 
jobskabelse og vækst: 
Indledning af anden fase af 
Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer og 
lancering af en ny plan for 
europæiske eksterne 
investeringer" vedtaget den 
14. september 2016 
(COM(2016) 581) 

Lovforslag om forlængelse 
af forordningen om Den 
Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer 
(EFSI) (COM(2016) 597) 

Lovforslag om revision af 
finansforordningen og en 
række sektorspecifikke 
forordninger med henblik 
på øget forenkling og 
fleksibilitet samt mere 
effektiv anvendelse af 
finansielle instrumenter 
(COM(2016) 605) 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Se også 
støtteforanstaltningerne, 
herunder 
bygningsinitiativet, som var 
omfattet af pakken af 
30. november 2016 om ren 
energi til alle europæere 
(COM(2016) 860, bilag 1) 

Opvarmning og afkøling         

EU's strategi for opvarmning og 
afkøling omhandlende det bidrag, 
som opvarmning og afkøling yder 
til opnåelse af EU's energi- og 
klimamål 

Kommissionen 2015  X X X X X Meddelelse vedtaget den 
16. februar 2016 
(COM(2016) 51) 

Omfattet af de lovforslag, 
der indgik i pakken af 
30. november 2016 om ren 
energi til alle europæere 

Ekstern energi- og klimapolitik         

EU's energi- og klimadiplomati Kommissionen  

HR/NF 

2015 X X  X X Rådets konklusioner om 
klimadiplomati vedtaget af 
Rådet for 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Medlemsstaterne Udenrigsanliggender den 
20. juli 2015 (11029/15) 

Rådets konklusioner om 
energidiplomati vedtaget af 
Rådet for 
Udenrigsanliggender den 
20. juli 2015 (10995/15) 

Rådets konklusioner om 
europæisk klimadiplomati 
efter COP21 vedtaget af 
Rådet for 
Udenrigsanliggender den 
15. februar 2016 (6061/16) 

Rådets konklusioner om 
energi og udvikling 
vedtaget af Rådet for 
Udenrigsanliggender den 
28. november 2016 
(14839/16) 

Rådets konklusioner om 
styrkelse af synergierne 
mellem EU's energi- og 
klimadiplomati vedtaget af 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Rådet for 
Udenrigsanliggender den 
6. marts 2017 (6981/17) 

Revidering af afgørelsen om 
indførelse af en mekanisme for 
udveksling af oplysninger 
vedrørende mellemstatslige aftaler 
mellem medlemsstaterne og 
tredjelande på energiområdet 

Kommissionen 

HR/NF 

2016 X X    Forslag til afgørelse fra 
Europa-Parlamentet og 
Rådet vedtaget den 
16. februar 2016 
(COM(2016) 53) 

Afgørelse (EU) 2017/684 
vedtaget og offentliggjort i 
EU-Tidende den 12.4.2017 
(EUT L 99, s. 1-9) 

Nye og styrkede energidialoger 
med lande, der har betydning for 
EU's energipolitik 

Kommissionen 

HR/NF 

2015- X X X X X I gang 

Aftalememorandum om et 
forbedret strategisk partnerskab 
med Ukraine 

Kommissionen 

HR/NF 

Europa-
Parlamentet 

Rådet 

2015 X X    Undertegnet på topmødet 
mellem EU og Ukraine den 
24. november 2016 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Trilateralt aftalememorandum om 
det transkaspiske 
rørledningssystem med 
Aserbajdsjan og Turkmenistan 

Kommissionen 

HR/NF 

Europa-
Parlamentet 

Rådet 

2015 X X    Erklæring fra 
Turkmenistan, Tyrkiet, 
Aserbajdsjan og Georgien 
undertegnet i Ashgabat den 
1. maj 2015; der er ikke 
planlagt yderligere 
forhandlinger om et 
trilateralt 
aftalememorandum 

Initiativ om styrkelse af 
Energifællesskabet 

Kommissionen 

Energifælles-
skabets 
kontraherende 
parter 

HR/NF 

2015 X X    Centrale beslutninger 
truffet af 
Energifællesskabets 
Ministerråd i oktober 2015 
og september 2016 

Ekstraordinær samling i 
Ministerrådet vedrørende 
traktatændringer (første 
halvdel af 2018), herunder 
spørgsmålet om 
gensidighed. 

Styrket Euromed-samarbejde om 
gas, elektricitet, energieffektivitet 
og vedvarende energi 

Kommissionen 

HR/NF 

2015-2016 X X    Gasplatform igangsat juni 
2015 

Regional 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

elmarkedsplatform igangsat 
oktober 2015 

Platform for vedvarende 
energi og energieffektivitet 
lanceret i 2016 

Vedtagelse og undertegnelse af et 
nyt internationalt energicharter på 
vegne af EU og Euratom 

Kommissionen 

HR/NF 

2015 X X    Det internationale 
energicharter blev 
medunderskrevet af 
Europa-Kommissionen på 
konferencen i Haag den 
20.-21. maj 2015 

Industriel konkurrenceevne         

En ny europæisk F&I-tilgang til 
energi, som skal fremskynde 
omlægningen af energisystemet  

- en integreret strategisk 
energiteknologiplan (SET-plan) 

- en strategisk forsknings- og 
innovationsdagsorden for 
transportområdet 

Kommissionen 2015-2017     X Meddelelse om den 
strategiske 
energiteknologiplan (SET-
planen) vedtaget den 
15. september 2015 
(C(2015) 6317) 

Platformen for intelligent 
specialisering inden for 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

energi iværksat i 2015 

Meddelelsen "Hurtigere 
innovation inden for ren 
energi" vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 763) 

Meddelelse "Styrkelse af 
innovationen i EU's 
regioner: Strategier for 
robust, inklusiv og 
bæredygtig vækst" vedtaget 
den 18. juli 2017 
(COM(2017) 376) 

Arbejdsdokument 
SWD(2017) 223 med titlen 
"Towards clean, 
competitive and connected 
mobility: the contribution of 
Transport Research and 
Innovation to the Mobility 
package" vedtaget den 
31. maj 2017 som led i EU's 
mobilitetspakke "Et mobilt 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Europa" (COM(2017) 283) 

Analyse af energipriser og 
omkostninger (herunder skatter og 
subsidier) 

Kommissionen 2016 og hvert 
andet år herefter 

 X    Rapport vedtaget den 
30. november 2016 
(COM(2016) 769) – næste 
rapport forventes vedtaget i 
fjerde kvartal 2018 

Initiativ vedrørende EU's 
førerposition på verdensplan inden 
for teknologi og innovation på 
energi- og klimaområdet, som skal 
fremme vækst og beskæftigelse 

Kommissionen 2015-2016   X X X Knyttet til hurtigere 
innovation inden for ren 
energi se ovennævnte 
meddelelse 
COM(2016) 763; se også 
"den overordnede 
meddelelse" 
COM(2016) 860 i pakken 
om ren energi til alle 
europæere, der blev 
vedtaget den 30. november 
2016, bilag 2: 
Foranstaltninger for at 
fremme omstillingen til ren 
energi 

Forbedret handelspolitik, som skal Kommissionen 2015-2019 X X   X I gang 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

fremme eksport af EU-teknologier 

Tværgående foranstaltninger         

Revidering af retningslinjerne for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse og 
energi  

Kommissionen
  

2017-2019 X X X X X  

Rapport om den europæiske 
sikkerhedsstrategi, herunder en 
platform og en køreplan for 
Euromed og strategier for LNG, 
energilagring og den sydlige 
gaskorridor 

Kommissionen 2015-2016 X X X X X Rapport (SWD) vedtaget 
den 18. november 2015 
(SWD(2015) 404) 

Meddelelse om flydende 
naturgas og gaslagring 
vedtaget den 16. februar 
2016 (C(2016) 49) 

Et arbejdsdokument om 
energilagring i elsystemet 
blev vedtaget den 1. februar 
2017: SWD(2017) 61 

Data, analyser og oplysninger 
vedrørende energiunionen: 
initiativ, der samler og giver nem 
adgang til al relevant viden hos 

Kommissionen 2016 X X X X X I gang 

Forordning (EU) 
2016/1952 om europæiske 



 

22 

Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

Kommissionen og i 
medlemsstaterne  

statistikker over priserne på 
naturgas og elektricitet 
vedtaget 

Det nukleare område         

Forordning fra Rådet om 
ajourføring af 
informationskravene i 
Euratomtraktatens artikel 41, set i 
lyset af den europæiske 
energisikkerhedsstrategi 

Kommissionen 2015 X X    Planlagt til 2018 

Meddelelse om et vejledende 
kerneenergiprogram (PINC) i 
henhold til artikel 40 i 
Euratomtraktaten 

Kommissionen 2015 X   X  Meddelelse vedtaget den 
4. april 2016 med henblik 
på høring af Det 
Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg (EØSU) 
(COM(2016) 177) 

Den endelige udgave, hvori 
der tages hensyn til 
udtalelsen fra Det 
Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg (EØSU), 
vedtaget den 12. maj 2017 
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Handling Ansvarlig Tidsplan (vist i 
bilaget til 
COM(2015) 80) 

SoS IEM EE GHG F&I Kommentarer / opdatering 

(COM(2017) 237) 

 


