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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Som bebudet i sin meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt" vurderede 
Kommissionen Unionens mål for reduktion 
af drivhusgasemissioner inden 2030 i sin 
meddelelse "Styrkelse af Europas 
klimaambitioner for 2030 — Investering i 
en klimaneutral fremtid til gavn for 
borgerne"9  på grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199910.  I lyset af 2050-målet 
om klimaneutralitet bør 
drivhusgasemissionerne inden 2030 
reduceres og optaget øges, således at 
nettoemissionerne af drivhusgasser, der er 
emissioner efter fratrækning af optag, 
reduceres for økonomien som helhed og på 
nationalt plan med mindst 55 % inden 
2030 sammenlignet med niveauerne i 
1990. Dette nye 2030-klimamål for 
Unionen er et efterfølgende mål for så vidt 
angår artikel 2, nr. 11, i forordning (EU) 
2018/1999 og erstatter derfor 2030-målet 
på EU-plan for drivhusgasemissioner, der 
er fastsat i dette punkt. Derudover bør 
Kommissionen senest den 30. juni 2021 

(17) Som bebudet i sin meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt" vurderede 
Kommissionen Unionens mål for reduktion 
af drivhusgasemissioner inden 2030 i sin 
meddelelse "Styrkelse af Europas 
klimaambitioner for 2030 — Investering i 
en klimaneutral fremtid til gavn for 
borgerne"9 på grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse og under hensyntagen 
til sin analyse af de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199910. I lyset af 2050-målet 
om klimaneutralitet bør 
drivhusgasemissionerne inden 2030 
reduceres og optaget øges, således at 
nettoemissionerne af drivhusgasser, der er 
emissioner efter fratrækning af optag, 
reduceres for økonomien som helhed og på 
nationalt plan på en måde, så de negative 
socioøkonomiske virkninger af en neutral 
omstilling hurtigt og omfattende 
behandles og i fuld overensstemmelse med 
artikel 194 i TEUF. Dette nye 2030-
klimamål for Unionen er et efterfølgende 
mål for så vidt angår artikel 2, nr. 11, i 
forordning (EU) 2018/1999 og erstatter 
derfor 2030-målet på EU-plan for 



AM\1214809DA.docx PE658.338v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

vurdere, hvordan den relevante EU-
lovgivning til gennemførelse af dette mål 
bør ændres med henblik på at opnå sådanne 
nettoemissionsreduktioner.

drivhusgasemissioner, der er fastsat i dette 
punkt. Derudover bør Kommissionen, hvor 
det er relevant, senest den 30. juni 2021 
vurdere, hvordan den relevante EU-
lovgivning til gennemførelse af dette mål 
bør ændres med henblik på at opnå sådanne 
nettoemissionsreduktioner.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).   

10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).   
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen. Den fastsætter også et 
bindende EU-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for 2030.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen, idet der tages højde for den 
bydende nødvendighed af en retfærdig 
omstilling af arbejdsstyrken under 
forudsætning af, at bæredygtighed og 
innovation inden for produktion kan 
fremme den europæiske industris styrke i 
vigtige markedssegmenter og derved øge 
sikkerheden på arbejdsmarkedet og 
adgangen til arbejdspladser af høj 
kvalitet. Den fastsætter også et bindende 
EU-mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for 2030. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a Artikel 2a

Klimamålet for 2030 Klimamålet for 2030

1. For at nå målet om 
klimaneutralitet i artikel 2, stk. 1, er 
Unionens bindende 2030-mål for klimaet 
en reduktion af nettoemissionerne af 
drivhusgasser (emissioner efter 
fratrækning af optag) på mindst 55 % 
sammenlignet med 1990-niveauerne 
inden 2030.

1. Kommissionen forelægger et nyt 
forslag til Unionens bindende klimamål 
for 2030 på grundlag af en afgørelse fra 
Det Europæiske Råd. 

2. Senest den 30. juni 2021 reviderer 
Kommissionen den relevante EU-
lovgivning for at muliggøre 
gennemførelsen af det i ovenstående stk. 1 
og det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

2. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af Unionens 2030-mål skal 
ændres med henblik på at gøre det muligt 
at nå det mål, der er fastsat i denne 
artikels stk. 1, og det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. På 
grundlag af denne vurdering udarbejder 
Kommissionen en strategi med en 
detaljeret beskrivelse af de 
foranstaltninger, der skal træffes på EU-
plan for at bidrage til, at der mobiliseres 
de nødvendige ressourcer, således at der 
kan foretages de nødvendige investeringer 
for at opnå en klimaneutral EU-økonomi. 
Strategien skal omfatte en gennemgang af 
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de eksisterende 
kompensationsmekanismer for 
medlemsstater med lavere indkomster og 
en redegørelse for den øgede 
socioøkonomiske byrde, der er forbundet 
med et højt klimaambitionsniveau.

Or. en


