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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 1 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til protokol nr. 2 til traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om anvendelse af 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den 10. juni 2016 fremlagde 

Kommissionen et forslag for EU om at 

ratificere Parisaftalen. Dette lovforslag er 

et led i gennemførelsen af EU's tilsagn 

under Parisaftalen. Unionens forpligtelse til 

emissionsreduktioner for hele økonomien 

blev bekræftet i det tilsigtede nationalt 

bestemte bidrag for Unionen og dens 

(3) Parisaftalen, der er underskrevet af 

EU, trådte i kraft den 4. november 2016. 

Dette lovforslag er et led i gennemførelsen 

af EU's tilsagn under Parisaftalen til at 

styrke det globale beredskab over for 

truslen om klimaændringer ved at holde 

stigningen i den globale temperatur et 

godt stykke under 2 °C over det 
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medlemsstater, der blev forelagt 

sekretariatet for UNFCCC den 6. marts 

2015. 

førindustrielle niveau og gøre en indsats 

for at begrænse temperaturstigningen til 

1,5 °C over det førindustrielle niveau og 

samtidig reducere indenlandske 

drivhusgasemissioner, bevare og forbedre 

dræn og reservoirer for drivhusgasser og 

sikre fødevaresikkerheden. Unionens 

forpligtelse til emissionsreduktioner for 

hele økonomien blev bekræftet i det 

tilsigtede nationalt bestemte bidrag for 

Unionen og dens medlemsstater, der blev 

forelagt sekretariatet for UNFCCC den 6. 

marts 2015. I overensstemmelse med 

Parisaftalen skal medlemsstaterne 

fortsætte med at reducere deres 

drivhusgasemissioner, der er omfattet af 

denne forordning, efter 2030, således at 

det i overensstemmelse med Unionens 

energikøreplan 2050, der er at finde i 

Kommissionens meddelelse af 15. 

december 2011, senest i 2050 resulterer i 

en reduktion af Unionens samlede 

drivhusgasemissioner med 80 til 95 % i 

forhold til 1990-niveauerne. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Overgangen til ren energi kræver en 

ændret investeringsadfærd og incitamenter 

på tværs af det politiske spektrum. Det er 

en topprioritet for Unionen at etablere en 

modstandsdygtig energiunion, der kan 

levere sikker, vedvarende, 

konkurrencedygtig og billig energi til sine 

borgere. For at opnå dette skal den 

ambitiøse klimaindsats fortsættes ved 

hjælp af denne forordning, og der skal 

gøres fremskridt inden for andre dele af 

energiunionen som beskrevet i 

rammestrategien for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 

klimapolitik16. 

(5) Overgangen til ren energi kræver en 

ændret investeringsadfærd og incitamenter 

på tværs af det politiske spektrum 

begyndende med reduktion og optimering 

af energiforbruget. Det er en topprioritet 

for Unionen at etablere en 

modstandsdygtig energiunion, der kan 

levere sikker, vedvarende, 

konkurrencedygtig og billig energi til sine 

borgere. For at opnå dette skal den 

ambitiøse klimaindsats fortsættes ved 

hjælp af denne forordning, og der skal 

gøres fremskridt inden for andre dele af 

energiunionen som beskrevet i 

rammestrategien for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 
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klimapolitik16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 80. 16 COM(2015) 80. 

Begrundelse 

Det er energibesparelsesforanstaltninger, der har den hurtigste og mest effektive 

afskrivningsperiode og de laveste gennemførelsesomkostninger. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Fremgangsmåden med årligt 

bindende nationale grænseværdier, der 

fastsættes i Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF19, bør 

fortsættes fra 2021 til 2030, idet forløbet 

begynder i 2020 på baggrund af de 

gennemsnitlige drivhusgasemissioner i 

årene 2016-2018 og slutter ved den 

grænse, der er vedtaget for 2030 for de 

enkelte medlemsstater. Medlemsstater, der 

både har et positivt loft i henhold til 

beslutning nr. 406/2009/EF og stigende 

årlige emissionstildelinger mellem 2017 
og 2020 i henhold til afgørelse 

2013/162/EU og 2013/634/EU, kan få 

tildelingen justeret for at afspejle 

kapaciteten til øgede emissioner i de 

pågældende år. Det Europæiske Råd 

konkluderede, at tilgængeligheden og 

anvendelsen af de eksisterende 

fleksibilitetsinstrumenter i sektorerne uden 

for ETS bør øges væsentligt for at sikre en 

omkostningseffektiv samlet EU-indsats og 

en indbyrdes tilnærmelse af emissionerne 

pr. indbygger senest i 2030. 

(9) Fremgangsmåden med årligt 

bindende nationale grænseværdier, der blev 

valgt i Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF19, bør 

fortsættes fra 2021 til 2030, idet forløbet 

begynder i 2020 på baggrund af de 

gennemsnitlige drivhusgasemissioner i 

årene 2016-2018, anvender målene for 

2020 i beslutning nr. 406/2009/EF som en 

maksimal grænse og som slutpunkt for 

forløbet har den grænse, der er vedtaget 

for 2030 for de enkelte medlemsstater, dog 

således at den laveste af disse værdier 

finder anvendelse. Det Europæiske Råd 

konkluderede, at tilgængeligheden og 

anvendelsen af de eksisterende 

fleksibilitetsinstrumenter i sektorerne uden 

for ETS bør øges væsentligt for at sikre en 

omkostningseffektiv samlet EU-indsats og 

en indbyrdes tilnærmelse af emissionerne 

pr. indbygger senest i 2030. 

__________________ __________________ 

19 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

19 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 
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henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136-148). 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Denne forordning er et incitament 

til reduktion af emissionerne i tråd med 

andre EU-retsakter på klima- og 

energiområdet. I betragtning af, at over 

75 % af drivhusgasemissionerne er 

energirelaterede, vil øget energieffektivitet 

og øgede energibesparelser spille en vigtig 

rolle med hensyn til at sikre sådanne 

emissionsreduktioner. Ambitiøse 

politikker for energieffektivitet er derfor 

ikke kun nøglen til større besparelser på 

importen af fossile brændstoffer med 

deraf følgende sikring af energisikkerhed 

og lavere energiregninger for 

forbrugerne, men også til en øget 

udbredelse af energibesparende 

teknologier i bygninger, i industrien og 

inden for transport, styrkelse af den 

økonomiske konkurrenceevne, lokal 

jobskabelse samt forbedring af 

sundhedstilstanden og bekæmpelse af 

energifattigdom. Eftersom de betaler sig 

selv ind med tiden, er foranstaltninger i 

sektorer, der er omfattet af denne 

forordning, en omkostningseffektiv 

metode til at hjælpe medlemsstaterne med 

at nå deres mål i henhold til denne 

forordning. Derfor er det vigtigt, at 

medlemsstaterne, når de omsætter denne 

forordning til nationale politikker, er 

særlig opmærksomme på de specifikke og 

forskellige muligheder for 

energieffektivitetsforbedringer og -

investeringer på tværs af alle sektorer. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) For at reducere emissionerne i 

landbrugssektoren bør medlemsstaterne i 

deres emissionskøreplan medtage 

foranstaltninger, som sigter mod at 

forbedre det omkostningseffektive 

modvirkningspotentiale i denne sektor og 

udnytte finansieringsinstrumenter under 

den fælles landbrugspolitik bedre med 

henblik på at fremme bæredygtige 

praksisser i sektoren. I overensstemmelse 

med artikel 14 vil Kommissionen vurdere 

og rapportere til Europa-Parlamentet og 

Rådet om de faktiske fremskridt, der gøres 

med hensyn til omkostningseffektiv 

nedbringelse af ikke-CO2-emissioner fra 

landbruget, ligesom den vil fremsætte 

forslag til ændring af den mængde 

nettooptag, som kan bruges fra forvaltede 

dyrkede arealer, forvaltede græsarealer og 

forvaltede vådområder i overensstemmelse 

hermed, hvis det er hensigtsmæssigt. 

 

 Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Forordning [ ] [om medtagelse af 

drivhusgassemissioner og optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 

energirammen for 2030] fastsætter 

regnskabsregler for drivhusgasemissioner 

og optag i forbindelse med 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 

Mens det miljømæssige resultat under 

denne forordning, beregnet ud fra de 

opnåede niveauer for reduktioner af 

(12) Forordning [ ] [om medtagelse af 

drivhusgassemissioner og optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 

energirammen for 2030] fastsætter 

regnskabsregler for drivhusgasemissioner 

og optag i forbindelse med 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 

Mens det miljømæssige resultat under 

denne forordning, beregnet ud fra de 

opnåede niveauer for reduktioner af 
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drivhusgasemissionerne, påvirkes, når man 

tager højde for den samlede mængde af 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. forordning [ ], bør en vis 

fleksibilitet for en maksimal mængde på 

280 millioner ton CO2, svarende til dette 

optag fordelt på medlemsstaterne i henhold 

til tallene i bilag III inkluderes som en 

ekstra mulighed for medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser, når det er 

nødvendigt. Når den delegerede retsakt, der 

skal ajourføre referenceværdierne for 

skove på grundlag af de nationale 

regnskabsplaner for skovbrug i henhold til 

artikel 8, stk. 6, i forordning [LULUCF], 

bliver vedtaget, bør Kommissionen 

delegeres beføjelser til at vedtage retsakter 

i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde hvad 

angår artikel 7 for at tage hensyn til 

bidraget fra regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i forbindelse med den 

fleksibilitet, der indføres med denne 

artikel. Inden vedtagelsen af en sådan 

delegeret retsakt bør Kommissionen 

vurdere holdbarheden af at inddrage 

forvaltet skovbrugsland på grundlag af 

tilgængelige data og navnlig 

overensstemmelsen mellem de formodede 

og faktiske høstningsprocensatser. Hertil 

kommer, at muligheden for frivilligt at 

slette årlige emissionstildelingsenheder bør 

tillades under denne forordning for at give 

mulighed for, at sådanne mængder kan 

tages i betragtning ved vurderingen af 

medlemsstaternes overholdelse af kravene i 

forordning [ ]. 

drivhusgasemissionerne, påvirkes, når man 

tager højde for den samlede mængde af 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer, forvaltede 

græsarealer og forvaltede vådområder, jf. 

forordning [ ], bør en vis fleksibilitet for en 

maksimal mængde på 280 millioner ton 

CO2, svarende til dette optag fordelt på 

medlemsstaterne i henhold til tallene i 

bilag III inkluderes som en ekstra mulighed 

for medlemsstaterne til at opfylde deres 

forpligtelser, når det er nødvendigt. Når 

den delegerede retsakt, der skal ajourføre 

referenceværdierne for skove på grundlag 

af de nationale regnskabsplaner for 

skovbrug i henhold til artikel 8, stk. 6, i 

forordning [LULUCF], bliver vedtaget, bør 

Kommissionen delegeres beføjelser til at 

vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde hvad angår artikel 7 for at 

tage hensyn til bidraget fra 

regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i forbindelse med den 

fleksibilitet, der indføres med denne 

artikel. Inden vedtagelsen af en sådan 

delegeret retsakt bør Kommissionen 

vurdere holdbarheden af at inddrage 

forvaltet skovbrugsland på grundlag af 

tilgængelige data og navnlig 

overensstemmelsen mellem de formodede 

og faktiske høstningsprocensatser.  Denne 

vurdering bør dog ikke påvirke den 

samlede mængde nettooptag på 280 

millioner. Hertil kommer, at muligheden 

for frivilligt at slette årlige 

emissionstildelingsenheder bør tillades 

under denne forordning for at give 

mulighed for, at sådanne mængder kan 

tages i betragtning ved vurderingen af 

medlemsstaternes overholdelse af kravene i 

forordning [ ]. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at sikre effektiv, gennemsigtig 

og omkostningseffektiv rapportering og 

verifikation af drivhusgasemissioner og af 

andre informationer, der er nødvendige for 

at vurdere fremskridtene inden for 

medlemsstaternes årligt tildelte 

emissionsenheder, er kravene til den årlige 

rapportering og evaluering i henhold til 

denne forordning integreret med de 

relevante artikler i forordning (EU) nr. 

525/2013, som derfor bør ændres i 

overensstemmelse hermed. Ændringen af 

denne forordning skal også sikre, at 

medlemsstaternes fremskridt med at 

reducere emissionerne evalueres årligt, idet 

der tages hensyn til udviklingen i Unionens 

politikker og foranstaltninger og 

oplysninger indhentet fra medlemsstaterne. 

Hver andet år bør evalueringen indeholde 

Unionens forventede fremskridt med at 

opfylde sine reduktionsforpligtelser samt 

medlemsstaternes med at opfylde deres. 

Anvendelsen af nedsættelser bør dog kun 

overvejes hvert femte år, så der kan tages 

hensyn til det potentielle bidrag fra 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. forordning [ ]. Dette 

berører ikke Kommissionens pligt til at 

sikre, at medlemsstaternes forpligtelser i 

henhold til denne forordning overholdes, 

og heller ikke Kommissionens beføjelse til 

at indlede traktatbrudsprocedurer i den 

forbindelse. 

(13) For at sikre effektiv, gennemsigtig 

og omkostningseffektiv rapportering og 

verifikation af drivhusgasemissioner og af 

andre informationer, der er nødvendige for 

at vurdere fremskridtene inden for 

medlemsstaternes årligt tildelte 

emissionsenheder, er kravene til den årlige 

rapportering og evaluering i henhold til 

denne forordning integreret med de 

relevante artikler i forordning (EU) nr. 

525/2013, som derfor bør ændres i 

overensstemmelse hermed. Ændringen af 

denne forordning skal også sikre, at 

medlemsstaternes fremskridt med at 

reducere emissionerne evalueres årligt, idet 

der tages hensyn til udviklingen i Unionens 

politikker og foranstaltninger og 

oplysninger indhentet fra medlemsstaterne. 

Hver andet år bør evalueringen indeholde 

Unionens forventede fremskridt med at 

opfylde sine reduktionsforpligtelser samt 

medlemsstaternes med at opfylde deres. 

Anvendelsen af nedsættelser bør vurderes 

hvert år, når alle fleksibilitetsmuligheder i 

nærværende forordning er blevet taget i 

betragtning, herunder potentielle bidrag 

fra den fleksibilitet, der stilles til rådighed 

i forordning  [ ] [LULUCF], og bør 

kontrolleres regelmæssigt i 

overensstemmelse med rapporteringen i 

henhold til forordning  [ ] [LULUCF]. 

Dette berører ikke Kommissionens pligt til 

at sikre, at medlemsstaternes forpligtelser i 

henhold til denne forordning overholdes, 

og heller ikke Kommissionens beføjelse til 

at indlede traktatbrudsprocedurer i tilfælde 

af manglende overholdelse. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Da de sektorer, der er omfattet af 

denne forordning, afgiver mere end 

halvdelen af Unionens 

drivhusgasemissioner, vil gennemførelse 

af politikker og foranstaltninger til 

reduktion af emissionerne i de sektorer vil 

have en betydelig indvirkning på miljøet. 

Det er derfor nødvendigt at sikre 

gennemsigtighed i overvågning og 

rapportering af samt opfølgning på 

medlemsstaternes indsats for at opfylde 

deres mål i henhold til denne forordning, 

navnlig når der er øget fleksibilitet, i 

overensstemmelse med den De Forenede 

Nationers Økonomiske Kommission for 

Europas (UNECE’s) konvention om 

adgang til oplysninger, offentlig 

deltagelse i beslutningsprocesser samt 

adgang til klage og domstolsprøvelse på 

miljøområdet af 25. juni 1998 

(Århuskonventionen) og direktiv 

2001/42/EF. Derfor er det vigtigt, at 

medlemsstaterne og Kommissionen hører 

interessenter og offentligheden og på et 

tidligt tidspunkt giver dem reel mulighed 

for at deltage i udarbejdelsen af den 

nationale rapportering og de afhjælpende 

handlingsplaner samt sikrer en effektiv 

inddragelse af dem i revisionen af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) For at fremme den overordnede 

omkostningseffektivitet af alle reduktioner 

skal det være tilladt for medlemsstaterne at 

overføre en del af deres årlige 

emissionstildelinger til andre 

medlemsstater. Sådanne overførsler skal til 

enhver tid være transparente og udføres på 

(14) For at fremme den overordnede 

omkostningseffektivitet af alle reduktioner 

skal det være tilladt for medlemsstaterne at 

overføre en del af deres årlige 

emissionstildelinger til andre 

medlemsstater. Sådanne overførsler skal til 

enhver tid være transparente og udføres på 
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en måde, der passer alle parter, bl.a. ved 

hjælp af auktionering, gennem agenter, der 

opererer på agenturbasis, eller gennem 

bilaterale aftaler. 

en måde, der passer alle parter, bl.a. ved 

hjælp af auktionering, gennem agenter, der 

opererer på agenturbasis, eller gennem 

bilaterale aftaler. Det er vigtigt, at 

indtægterne fra disse overførsler stilles til 

rådighed for 

bygningsrenoveringsprojekter, der 

navnlig skal gavne 

lavindkomsthusholdninger, som berøres 

af energifattigdom, og socialt boligbyggeri 

i tråd med energieffektivitetsdirektivet 

[...]. 

Begrundelse 

Indtægterne fra overførslerne kan sammen med andre af EU's finansielle instrumenter være 

løftestang for en betragtelig mængde investeringer i bygningsrenoveringer. Endvidere sikres 

sammenhæng med artikel 7 i det foreslåede energieffektivitetsdirektiv (COM(2016)0761), 

hvor medlemsstaterne pålægges at målrette indsatsen specifikt mod 

lavindkomsthusholdninger, der berøres af energifattigdom, og socialt boligbyggeri, når de 

udformer energieffektivitetsforanstaltninger. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det Europæiske Miljøagentur sigter 

mod at bidrage til den bæredygtige 

udvikling og hjælpe med at opnå 

betydelige og målbare forbedringer af 

Europas miljø ved at levere rettidige, 

målrettede, relevante og pålidelige 

oplysninger til politiske beslutningstagere, 

offentlige institutioner og offentligheden. 

Det Europæiske Miljøagentur skal bistå 

Kommissionen i overensstemmelse med sit 

årlige arbejdsprogram. 

(15) Det Europæiske Miljøagentur sigter 

mod at bidrage til den bæredygtige 

udvikling og hjælpe med at opnå 

betydelige og målbare forbedringer af 

Europas miljø ved at levere rettidige, 

målrettede, relevante og pålidelige 

oplysninger til politiske beslutningstagere, 

offentlige institutioner og offentligheden. 

Det Europæiske Miljøagentur skal bistå 

Kommissionen i overensstemmelse med 

dens årlige arbejdsprogram og bidrage 

direkte og effektivt til håndtering af 

klimaændringer.  

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Denne forordning bør revideres i 

2024 og hvert femte år derefter for at 

vurdere, hvordan den fungerer generelt. 

Denne revision bør tage højde for 

udviklingen i de nationale forhold og 

basere sig på resultaterne af den samlede 

status over Parisaftalen. 

(20) Senest seks måneder efter den 

forberedende dialog, der skal afholdes 

under UNFCCC i 2018, 2024 og hvert 5. 

år derefter bør Kommissionen forelægge 

en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet for at vurdere, hvordan denne 

forordning fungerer generelt. Denne 

rapport bør tage højde for udviklingen i de 

nationale forhold og basere sig på 

resultaterne af den samlede status over 

Parisaftalen og bør, hvor det er 

nødvendigt, ledsages af lovgivningsforslag 

med henblik på at ajourføre denne 

forordning og ambitionerne deri i tråd 

med resultaterne af den forberedende 

dialog under UNFCCC og af IPCC’s 

seneste videnskabelige arbejde. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) Kommissionen bør foretage endnu 

en grundig vurdering af forordningen i 

tilfælde af, at en medlemsstat udtræder af 

Unionen i henhold til artikel 50 i 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU) for at tage højde for de 

økonomiske følger af en sådan udtræden 

og for at finde ud af, hvordan man kan 

sikre denne forordnings miljømæssige 

integritet i overensstemmelse med EU's 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. -1 (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det vigtigste formål med denne 

forordning er at bidrage til opfyldelsen af 

Unionens og medlemsstaternes 

forpligtelser i medfør af UNFCCC og 

Parisaftalen til at mindske 

drivhusgasemissionerne med henblik på 

at holde stigningen i den globale 

temperatur et godt stykke under 2 °C over 

det førindustrielle niveau og fortsætte 

indsatsen for at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5 °C over det 

førindustrielle niveau. 

 

Ændringsforslag 16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne forordning fastsætter forpligtelser 

om medlemsstaternes minimumsbidrag til 

at opfylde Unionens forpligtelse til 

reduktion af drivhusgasemissioner i 

perioden 2021-2030 og fastlægger regler 

for årlige emissionstildelinger og 

evaluering af medlemsstaternes fremskridt 

med hensyn til at opfylde deres 

minimumsbidrag. 

Denne forordning pålægger 

medlemsstaterne at nå målene i bilag I for 

kollektivt at reducere Unionens 

drivhusgasemissioner som omhandlet i 

artikel 2 med mindst 30 % i 2030 i forhold 

til 2005. Forordningen fastsætter 

forpligtelser om medlemsstaternes 

minimumsbidrag til at opfylde Unionens 

forpligtelse til reduktion af 

drivhusgasemissioner i perioden 2021-

2030 og fastlægger regler for årlige 

emissionstildelinger og evaluering af 

medlemsstaternes fremskridt med hensyn 

til at opfylde deres minimumsbidrag. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

for drivhusgasemissioner fra IPCC-

energikildekategorierne industriprocesser 

og produktanvendelse, landbrug og affald 

som fastsat i henhold til forordning (EU) 

nr. 525/2013, bortset fra emissioner fra 

aktiviteterne i bilag I til direktiv 

2003/87/EF. 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på drivhusgasemissioner fra IPCC-

energikildekategorierne industriprocesser 

og produktanvendelse, landbrug og affald 

som fastsat i henhold til forordning (EU) 

nr. 525/2013, bortset fra emissioner fra 

aktiviteterne i bilag I til direktiv 

2003/87/EF. I denne forordning betragtes 

bioenergi som kulstofneutral. 

Begrundelse 

Kulstofneutralitet er i overensstemmelse med IPCC’s metoder og UNFCCC's 

rapporteringspraksis. Drivhusgasemissioner, som allerede medregnes i LULUCF-sektoren, 

bør ikke tælles dobbelt i energisektoren. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold for den fleksibilitet, 

der er beskrevet i artikel 5, 6 og 7, og 

justeringen i henhold til artikel 10, stk. 2, 

og under hensyntagen til eventuelle 

nedsættelser som følge af anvendelsen af 

artikel 7 i beslutning nr. 406/2009/EF skal 

hver medlemsstat sikre, at dens 

drivhusgasemissioner hvert år mellem 

2021 og 2029 ikke overstiger det niveau, 

der er defineret ved et lineært forløb, som 

begynder i 2020, beregnet på 

gennemsnittet af drivhusgasemissioner i 

2016, 2017 og 2018 og fastsat i henhold til 

stk. 3, og slutter i 2030 på det fastsatte 

niveau for denne medlemsstat i bilag I til 

denne forordning. 

2. Med forbehold for den fleksibilitet, 

der er beskrevet i artikel 5, 6 og 7, og 

justeringen i henhold til artikel 10, stk. 2, 

og under hensyntagen til eventuelle 

nedsættelser som følge af anvendelsen af 

artikel 7 i beslutning nr. 406/2009/EF skal 

hver medlemsstat sikre, at dens 

drivhusgasemissioner hvert år mellem 

2021 og 2029 ikke overstiger det niveau, 

der er defineret ved et lineært forløb, som 

begynder i 2020 på gennemsnittet af 

drivhusgasemissionerne i 2016, 2017 og 

2018 som fastsat i henhold til stk. 3, og 

hvorved værdien af emissionstildelingen 

for 2020 som fastsat i målene i beslutning 

nr. 406/2009/EF som ajourført ved 

Kommissionens gennenførelsesafgørelse 

2013/634/EU er den maksimale grænse, 

dog således at den laveste af disse værdier 

finder anvendelse, og som slutter i 2030 på 

det fastsatte niveau for denne medlemsstat 

i bilag I til denne forordning. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt om fastsættelse af 
de årlige emissionstildelinger for årene 

2021-2030 i ton CO2-ækvivalenter som 

anført i stk. 1 og 2. For så vidt gælder 

denne gennemførelsesretsakt skal 

Kommissionen foretage en omfattende 

gennemgang af de seneste nationale 

opgørelser for årene 2005 og 2016 til 2018, 

som medlemsstaterne har indgivet i 

henhold til artikel 7 i forordning (EU) 

525/2013. 

3. Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt i overensstemmelse med 

artikel 12 for at supplere denne 

forordning ved at fastsætte de årlige 

emissionstildelinger for årene 2021-2030 i 

ton CO2-ækvivalenter som anført i stk. 1 

og 2. For så vidt gælder denne delegerede 

retsakt foretager Kommissionen en 

omfattende gennemgang af de seneste 

nationale opgørelser for årene 2005 og 

2016 til 2018, som medlemsstaterne har 

indgivet i henhold til artikel 7 i forordning 

(EU) 525/2013. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Denne gennemførelsesretsakt skal 

også angive, på grundlag af de 

procentsatser, som medlemsstaterne 

fremsender i henhold til artikel 6, stk. 2, de 

mængder, der kan tages i betragtning med 

henblik på deres overholdelse af kravene i 

artikel 9 mellem 2021 og 2030. Hvis den 

samlede mængde for alle medlemsstaterne 

overstiger den samlede mængde på 100 

millioner, skal hver enkelt medlemsstat 

reducere sin mængde pro rata, således at 

den samlede mængde ikke overstiges. 

4. Denne delegerede retsakt skal også 

angive, på grundlag af de procentsatser, 

som medlemsstaterne fremsender i henhold 

til artikel 6, stk. 2, de mængder, der kan 

tages i betragtning med henblik på deres 

overholdelse af kravene i artikel 9 mellem 

2021 og 2030. Hvis den samlede mængde 

for alle medlemsstaterne overstiger den 

samlede mængde på 50 millioner, skal hver 

enkelt medlemsstat reducere sin mængde 

pro rata, således at den samlede mængde 

ikke overstiges. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For årene 2021 til 2029 kan en 

medlemsstat låne en mængde på op til 5 % 

af sin årlige emissionstildeling til det 

følgende år. 

2. For årene 2021 til 2029 kan en 

medlemsstat låne en mængde på op til 

10 % af sin årlige emissionstildeling til det 

følgende år. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De medlemsstater, der kan få en 

begrænset annullering af op til maksimum 

100 millioner EU ETS-kvoter, som 

defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 

2003/87/EF, taget samlet i betragtning med 

henblik på deres overholdelse i henhold til 

denne forordning, er opført i bilag II til 

denne forordning. 

1. De medlemsstater, der kan få en 

begrænset annullering af op til maksimum 

50 millioner EU ETS-kvoter, som defineret 

i artikel 3, litra a), i direktiv 2003/87/EF, 

taget samlet i betragtning med henblik på 

deres overholdelse i henhold til denne 

forordning og uden negative følger for 

Unionens emissionsreduktionssystems 

miljømæssige integritet, er opført i bilag II 

til denne forordning. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. På en medlemsstats anmodning skal 

den centrale administrator, der er udpeget 

efter artikel 20 i direktiv 2003/87/ EF 

(herefter "den centrale administrator"), tage 

hensyn til den i artikel 4, stk. 4, nævnte 

mængde for den givne medlemsstats 

overholdelse i henhold til artikel 9. En 

tiendedel af den kvotemængde, der er 

fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 4, 

annulleres i henhold til artikel 12, stk. 4, i 

direktiv 2003/87/EF for hvert år fra 2021 

til 2030. 

3. På en medlemsstats anmodning skal 

den centrale administrator, der er udpeget 

efter artikel 20 i direktiv 2003/87/ EF 

(herefter "den centrale administrator"), tage 

hensyn til den i artikel 4, stk. 4, nævnte 

mængde for den givne medlemsstats 

overholdelse i henhold til artikel 9. En 

tiendedel af den kvotemængde, der er 

fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 4, 

annulleres for hvert år fra 2021 til 2030. 

For ikke at forstyrre overførslen af kvoter 

til markedsstabilitetsreserven skal der i 

forbindelse med artikel 1, stk. 4, i 

afgørelse (EU) 2015/1814 om oprettelse 
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og anvendelse af en 

markedsstabilitetsreserve i forbindelse 

med Unionens ordning for handel med 

kvoter for drivhusgasemissioner ikke 

tages hensyn til den mængde kvoter, som 

annulleres i henhold til dette stykke, ved 

udregningen af den samlede mængde 

kvoter i omsætning. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Yderligere anvendelse af op til 280 

millioner nettooptag fra ryddede arealer, 

nyplantede arealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer 

Yderligere anvendelse af op til 280 

millioner nettooptag fra ryddede arealer, 

nyplantede arealer, forvaltede dyrkede 

arealer, forvaltede græsarealer og 

forvaltede vådområder 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I det omfang, at en medlemsstats 

emissioner overskrider dens årlige 

emissionstildelinger for et givet år, kan en 

mængde op til summen af det samlede 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra de kombinerede regnskabskategorier 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. artikel 2 i forordning [ ] 

[LULUCF], tages i betragtning med 

henblik på overholdelsen af denne 

forordnings artikel 9 for det pågældende år, 

forudsat at: 

1. I det omfang, at en medlemsstats 

emissioner overskrider dens årlige 

emissionstildelinger for et givet år, kan en 

mængde op til summen af det samlede 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra de kombinerede regnskabskategorier 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer, forvaltede 

græsarealer og forvaltede vådområder, jf. 

artikel 2 i forordning [ ] [LULUCF], tages i 

betragtning med henblik på overholdelsen 

af denne forordnings artikel 9 for det 

pågældende år, forudsat at: 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra -a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) medlemsstaten senest den 30. juni 

2019 og derefter hvert femte år har 

forelagt Kommissionen en handlingsplan, 

der beskriver de tiltag og finansielle 

foranstaltninger, som medlemsstaten skal 

gennemføre for at sikre, at eventuelle 

nettooptag, der er overskydende i forhold 

til kravene i artikel 4 i forordning [ 

][LULUCF], opretholdes i de 

femårsperioder, der er fastsat i artikel 9, 

stk. 2; den pågældende handlingsplan 

skal bl.a. omhandle anvendelsen af 

relevant EU-finansiering til modvirkning 

af klimaændringerne 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når den delegerede retsakt, der skal 

ajourføre referenceværdierne for skove på 

grundlag af de nationale regnskabsplaner 

for skovbrug i henhold til artikel 8, stk. 6, i 

forordning [LULUCF], bliver vedtaget, 

tildeles Kommissionen beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt for at ændre 

stk. 1 i denne artikel for at tage hensyn til 

bidraget fra regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i overensstemmelse med 

artikel 12 i denne forordning. 

2. Når den delegerede retsakt, der skal 

ajourføre referenceværdierne for skove på 

grundlag af de nationale regnskabsplaner 

for skovbrug i henhold til artikel 8, stk. 6, i 

forordning [LULUCF], bliver vedtaget, 

tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt før revisionen 

af forordning [LULUCF] i 2024 for at 

ændre stk. 1 i denne artikel, uden at det 

påvirker den samlede mængde på 280 

mio. nettooptag i henhold til denne 

artikel, for at tage hensyn til bidraget fra 

regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i overensstemmelse med 

artikel 12 i denne forordning. 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis de evaluerede 

drivhusgasemissioner i 2027 og 2032 i en 

medlemsstat overskrider dennes årlige 

emissionstildeling for ethvert givet år i 

perioden i henhold til denne artikels stk. 2 

og den fleksibilitet, der anvendes i henhold 

til artikel 5 til 7, finder følgende 

foranstaltninger anvendelse: 

1. Hvis de evaluerede 

drivhusgasemissioner i en medlemsstat 

overskrider dennes årlige 

emissionstildeling for ethvert givet år i 

perioden i henhold til denne artikels stk. 2 

og den fleksibilitet, der anvendes i henhold 

til artikel 5 til 7, finder følgende 

foranstaltninger anvendelse: 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen skal sikre en korrekt 

bogføring i henhold til denne forordning 

gennem det EU-register, der er oprettet i 

henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 

525/2013, herunder af årlige tildelinger af 

emissionstildelinger, fleksibilitet udøvet i 

henhold til artikel 4 til 7, overholdelsen i 

henhold til artikel 9 og ændringer i 

dækningen i henhold til artikel 10 i denne 

forordning. Den centrale administrator skal 

foretage automatiseret kontrol med enhver 

transaktion under denne forordning og, 

hvor nødvendigt, blokere transaktioner for 

at sikre, at der ikke forekommer 

uregelmæssigheder. Disse oplysninger skal 

være offentligt tilgængelige. 

1. Kommissionen skal sikre en korrekt 

bogføring i henhold til denne forordning 

gennem det EU-register, der er oprettet i 

henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 

525/2013. Kommissionen vedtager til dette 

formål en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 12 for at 

supplere denne forordning vedrørende 
årlige tildelinger af emissionstildelinger, 

fleksibilitet udøvet i henhold til artikel 4 til 

7, overholdelsen i henhold til artikel 9 og 

ændringer i dækningen i henhold til artikel 

10 i denne forordning. Den centrale 

administrator skal foretage automatiseret 

kontrol med enhver transaktion under 

denne forordning og, hvor nødvendigt, 

blokere transaktioner for at sikre, at der 

ikke forekommer uregelmæssigheder. 

Disse oplysninger skal være offentligt 

tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 
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Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. denne forordnings artikel 7, 

stk. 2, og artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra datoen for ikrafttrædelsen af denne 

forordning. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. denne forordnings artikel 4, 

stk. 3, artikel 7, stk. 2, og artikel 11, 

tillægges Kommissionen for en ubegrænset 

periode fra datoen for ikrafttrædelsen af 

denne forordning. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat og 

Europa-Parlamentet, i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 13 udgår 

Udvalgsprocedure  

1. Kommissionen bistås af Udvalget 

for Klimaændringer, der er nedsat ved 

forordning (EU) nr. 525/2013. Dette 

udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

 

 



 

AD\1120079DA.docx 21/24 PE592.166v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen aflægger rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet senest den 

28. februar 2024 og derefter hvert femte år 

om anvendelsen af denne forordning, dens 

bidrag til EU's samlede reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2030 og dens bidrag til 

målene i Parisaftalen, og den kan komme 

med forslag om nødvendigt. 

Inden seks måneder efter afslutningen på 

den forberedende dialog, der skal afholdes 

under UNFCCC i 2018, og senest den 28. 

februar 2024 og derefter hvert femte år 

aflægger Kommissionen rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

anvendelsen af denne forordning, dens 

bidrag til EU's samlede reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2030, 2040 og 2050 og 

vurderer dens bidrag til de langsigtede 

modvirkningsmål i Parisaftalen, idet der 

tages hensyn til de seneste videnskabelige 

resultater fra IPCC og behovet for at 

ajourføre denne forordning i lyset af den 

samlede statusopgørelse med henblik på 

at forbedre Unionens klimatiltag. 

Rapporten ledsages om nødvendigt af 

lovgivningsforslag. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis en medlemsstat træder ud af 

Unionen i overensstemmelse med artikel 

50 i TEU efter offentliggørelsen af denne 

forordning i Den Europæiske Unions 

Tidende, aflægger Kommissionen senest 

et år efter den dato, hvor aftalen om 

udtræden træder i kraft, eller i mangel 

heraf tre år efter den meddelelse, der 

omtales i artikel 50, stk. 2, i TEU, og 

derefter hvert år rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om de økonomiske 

konsekvenser af en sådan udtræden for 

hver enkelt medlemsstat og om, hvordan 

denne forordnings miljømæssige integritet 

sikres i overensstemmelse med Unionens 
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forpligtelser i Parisaftalen, og fremsætter 

om nødvendigt forslag. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – nr. 5 a (ny) 

Forordning (EU) nr. 525/2013 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5a) Artikel 21, stk. 3, affattes således: 

3. Senest den 31. oktober hvert år 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den 

sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 

og 2 nævnte vurderinger. 

”3. Senest den 31. oktober hvert år 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den 

sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1, 

2 og 2a nævnte vurderinger.” 
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