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Forslag til forordning
Artikel 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 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 alle 
relevante optag) på mindst 55 % 
sammenlignet med 1990-niveauerne inden 
2030

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 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.

Kommissionen reviderer endvidere den 
relevante EU-lovgivning for at sikre, at 
det i ovenstående stk. 1 fastsatte mål og 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet opfyldes på en måde, der 
sørger for lige vilkår for europæiske 
virksomheder og industrier i en 
overgangsfase og således beskytter job og 
investeringer i Unionen. Med henblik 
herpå reviderer og om nødvendigt 
korrigerer den især lovgivningen om 
offentlige udbud og fusioner, den 
industrielle strategi og statsstøttereglerne.
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Artikel 2a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen baserer sine forslag 
som omhandlet i stk. 2 på en omfattende 
konsekvensanalyse, der dækker de 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
konsekvenser, og som afspejler den 
økonomiske situation efter covid-19, og 
som tager særligt hensyn til muligheden 
for sektorreduktion og -optag og brexits 
indvirkning på Unionens emissioner. 
Kommissionen vurderer den kumulative 
virkning, som en ændring af EU-
lovgivningen om gennemførelse af 
Unionens 2030-mål som fastsat i artikel 
2a, stk. 1, vil have på forskellige 
industrisektorer.
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Artikel 2a – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen fremsætter 
sine forslag som omhandlet i stk. 2, tager 
den hensyn til behovet for at sikre en fair 
og socialt retfærdig overgang for alle, 
EU-økonomiens konkurrenceevne, 
navnlig SMV'er og sektorer, der er mest 
udsat for kulstoflækage, bedste 
tilgængelige, omkostningseffektive, sikre 
og skalerbare teknologier, der respekterer 
begrebet teknologineutralitet og undgår 
eventuelle fastlåsningsvirkninger, 
energibesparelsespotentialet, princippet 
om energieffektivitet først, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed samt fordelene 
ved aktiv og bæredygtig skovforvaltning 
og skovplantning, klimaeffektive 
landbrugssystemer og støtte til opbygning 
af humus, f.eks. som følge af øget støtte til 
græsarealer.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når Kommissionen fremsætter 
sine forslag som omhandlet i stk. 2 om 
revision af relevant klima- og 
energilovgivning for 2030, skal den sikre 
en omkostningseffektiv og rimelig balance 
mellem ETS og indsatsfordelingssektoren 
og mellem de nationale mål i 
indsatsfordelingssektoren, og den må 
under ingen omstændigheder blot gå ud 
fra en yderligere indsats for hver enkelt 
medlemsstat, der svarer til et 15 % højere 
ambitionsniveau. Kommissionen vurderer 
virkningerne af indførelsen af yderligere 
europæiske foranstaltninger, der kan 
supplere eksisterende foranstaltninger, 
såsom markedsbaserede foranstaltninger, 
der omfatter en stærk 
solidaritetsmekanisme.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2b
Kommissionen fastsætter, hvordan 
anvendelsen af internationale 
markedsmekanismer kan bidrage til 
Unionens og medlemsstaternes 
omkostningseffektive opfyldelse af målene 
og mere til uden at give tredjelande 
incitamenter til ikke at øge deres nationalt 
bestemte bidrag eller til at trække sig ud 
af Parisaftalen. Bidraget fra projekter i de 
mindst udviklede lande og udvalgte 
udviklingslande skal skabe win-win-
situationer, der sikrer, at landene opfylder 
og medregnes i opfyldelsen af Unionens 
og medlemsstaternes mål. Samtidig skal 
de højeste kvalitetsstandarder såsom 
miljømæssig integritet og additionalitet 
overholdes, dobbelttælling skal strengt 
undgås, og klar dokumentation skal 
integreres.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Senest den 31. oktober 2023 og 
derefter hvert andet år skal 
Kommissionen sammen med den 
vurdering, der er omhandlet i artikel 29, 
stk. 5, i forordning (EU) 2018/1999, 
vurdere de sociale og økonomiske 
virkninger af denne lovgivning, herunder, 
men ikke begrænset til, virkningerne 
vedrørende beskæftigelse og økonomisk 
muligheder for husholdninger, navnlig 
sårbare husholdninger, som især påvirkes 
af stigninger i brændstof- og elpriser. 
Derudover vurderer Kommissionen covid-
19-pandemiens økonomiske virkninger og 
virkningerne af brexit i forbindelse med 
vurderingen af gennemførelsen af 
foranstaltningerne. Kommissionens 
næstformand med ansvar for den 
europæiske grønne pagt skal efter 
anmodning fra Europa-Parlamentet give 
møde i det kompetente udvalg mindst en 
gang om året for at forelægge og aflægge 
rapport om disse vurderinger. 

Or. en


