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Formålet med dette erratum er at bringe den tekst, som Kommissionen har foreslået 
(venstre kolonne), i overensstemmelse med Kommissionens ændrede forslag af 17. 
september 2020 (COM(2020)0563)

I forslaget til lovgivningsmæssig beslutning får den første henvisning følgende ordlyd:

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0080) og det ændrede forslag (COM(2020)0563),

Ændringsforslag 48 får følgende ordlyd:
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Betragtning 17

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"1 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) 2018/19992. 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 vurdere, hvordan 
den relevante EU-lovgivning til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå sådanne 
nettoemissionsreduktioner.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og 
at alle sektorer bør løfte deres del af 
opgaven. I betragtning af Unionens mål 
om at opnå klimaneutralitet senest i 2050 
er det helt afgørende, at klimaindsatsen 
styrkes yderligere og navnlig, at Unionens 
klimamål for 2030 forhøjes til en 
reduktion af emissionerne på 60 % 
sammenlignet med niveauerne i 1990. 
Følgelig bør Kommissionen senest den 30. 
juni 2021 vurdere, hvordan EU-
lovgivningen til gennemførelse af dette 
højere mål og anden relevant EU-
lovgivning, som bidrager til at reducere 
drivhusgasemissioner og fremmer den 
cirkulære økonomi, bør ændres i 
overensstemmelse hermed.

__________________
9 COM(2020)0562.
10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
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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).

Ændringsforslag 74 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige og gradvise reduktion 
af drivhusgasemissioner og styrkelsen af 
optaget gennem naturlige dræn eller andre 
dræn i Unionen.

Denne forordning fastlægger en ramme for 
den uigenkaldelige, forudsigelige og 
hurtige reduktion af drivhusgasemissioner 
og styrkelsen af optaget gennem naturlige 
dræn eller andre dræn i Unionen i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål.

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.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.

Denne forordning finder anvendelse på 
menneskeskabte emissioner og optag 
gennem naturlige eller andre dræn af de 
drivhusgasser, der er anført i del 2 i bilag V 
til forordning (EU) 2018/1999.
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Ændringsforslag 75 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Målet om klimaneutralitet Målet om klimaneutralitet

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul 
senest denne dato.

1. De menneskeskabte emissioner fra 
kilder og det optag fra dræn af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance i Unionen senest i 
2050, således at der opnås 
drivhusgasneutralitet senest på denne 
dato. Hver medlemsstat skal opnå 
drivhusgasneutralitet senest i 2050.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på henholdsvis EU-plan og 
nationalt plan til at sikre, at man kollektivt 
når det i stk. 1 fastsatte mål om 
klimaneutralitet, under hensyntagen til 
vigtigheden af at fremme retfærdighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne.

2. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger på grundlag af den bedste 
tilgængelige, ajourførte videnskab og yder 
støtte på henholdsvis EU-plan og på 
nationalt, regionalt og lokalt plan til at 
sikre, at man i Unionen og i alle 
medlemsstaterne er i stand til at nå det i 
stk. 1 fastsatte mål om klimaneutralitet, 
under hensyntagen til vigtigheden af at 
fremme retfærdighed og solidaritet og en 
retfærdig omstilling mellem 
medlemsstaterne, social og økonomisk 
samhørighed, beskyttelse af sårbare EU-
borgere og vigtigheden af at forvalte, 
genoprette, beskytte og forbedre 
biodiversitet, økosystemer og kulstofdræn 
til vands og til lands.

2a. Fra den 1. januar 2051 skal optag 
af drivhusgasser fra dræn overstige de 
menneskeskabte emissioner i Unionen og 
i alle medlemsstaterne.
2b. Inden den 31. maj 2023 
undersøger Kommissionen efter en 
detaljeret konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til det i artikel 3, stk. 2a, 
omhandlede budget for 
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drivhusgasemissioner mulighederne for at 
opstille et EU-mål for 2040 for 
drivhusgasemissionsreduktion i forhold til 
1990 og forelægger i givet fald forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet.
Ved undersøgelsen af mulighederne for 
2040-klimamålet rådfører Kommissionen 
sig med ECCC og tager hensyn til 
kriterierne i artikel 3, stk. 3.
2c. Kommissionen vurderer senest 12 
måneder efter vedtagelsen af klimamålet 
for 2040, hvordan al EU-lovgivning, der 
er relevant for opfyldelsen af dette mål, 
skal ændres, og overvejer at træffe de 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelse af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

(For at afspejle den ændrede struktur i Kommissionens ændrede forslag udgår stk. 3 og 4 i 
dette ændringsforslag og flyttes til ændringsforslag 100.)

Ændringsforslag 77 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

Kursen med henblik på at opnå 
klimaneutralitet

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet. Senest 
seks måneder efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

1. Senest den 31. maj 2023 vurderer 
Kommissionen mulighederne for at 
fastlægge en vejledende kurs på EU-plan 
med henblik på at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål, idet den tager udgangspunkt 
i Unionens 2030-mål for klimaet som 
omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og tager 
hensyn til det mellemliggende bindende 
2040-mål for klimaet som omhandlet i 
artikel 2, stk. 2b, og fremsætter om 
nødvendigt et lovgivningsforslag herom.
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1a. Når den i stk. 1 omhandlede kurs 
er fastlagt, foretager Kommissionen 
senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, en 
gennemgang af kursen og starter i den 
forbindelse med den globale 
statusopgørelse i 2028. Kommissionen 
fremsætter et lovgivningsforslag om 
tilpasning af kursen, hvis den finder en 
sådan tilpasning hensigtsmæssig som 
følge af gennemgangen.

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2a, stk. 1.

2. Når Kommissionen fremsætter 
lovgivningsforslag om fastsættelse af en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til Unionens budget for 
drivhusgasemissioner, der angiver den 
samlede resterende mængde 
drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter, 
der kan udledes indtil senest 2050, uden 
at det bringer Unionens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen i fare.

2a. Kommissionen fastsætter 
Unionens budget for 
drivhusgasemissioner i en rapport og 
forelægger rapporten for Parlamentet og 
Rådet senest den 31. december 2021. 
Kommissionen offentliggør rapporten og 
dens tilgrundliggende metode.

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 
den hensyn til følgende:

3. Når Kommissionen fremsætter 
lovgivningsforslag om fastlæggelse eller 
tilpasning af kursen i overensstemmelse 
med henholdsvis stk. 1 og stk. 1a, tager 
den hensyn til følgende kriterier:

-a) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, IPBES, 
ECCC og, hvor det er muligt, 
medlemsstaternes uafhængige 
klimarådgivningsorganer
-aa) de sociale, økonomiske og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller utilstrækkelige 
foranstaltninger
-ab) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling for alle
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a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet
b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi, 

navnlig hvad angår SMV'er og de 
sektorer, der er mest udsat for 
kulstoflækage
ba) CO2-fodaftrykket fra færdige 
produkter og forbrug i Unionen

c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige 
omkostningseffektive, sikre og skalerbare 
teknologier under hensyntagen til 
princippet om teknologineutralitet og 
undgåelse af mulige 
fastlåsningsvirkninger

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet og princippet om 
energieffektivitet først, overkommelige 
energipriser, nedbringelse af 
energifattigdom og 
energiforsyningssikkerhed

da) behovet for at udfase fossile 
brændstoffer og sikre, at de erstattes af 
vedvarende energi, materialer og 
produkter, der er produceret på en 
bæredygtig måde

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid

fa) behovet for at sikre miljømæssig 
bæredygtighed, herunder behovet for at 
tackle biodiversitetskrisen og samtidig 
genoprette beskadigede økosystemer og 
forebygge uoprettelig skade på 
økosystemer med henblik på at opfylde 
Unionens biodiversitetsmål
fb) behovet for at sikre stabile, 
langvarige og klimaeffektive naturlige 
dræn over tid

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og 
innovationsmuligheder i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/... [klassificeringsforordningen] 
under hensyntagen til risikoen for 
strandede aktiver.
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h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling
i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
for at nå de langsigtede mål i Parisaftalen 
og det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer
j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

(Litra h) og j) i Kommissionens tekst er blevet til henholdsvis litra -ab) og -a) i Parlamentets 
ændringsforslag. Litra -ab) og -a) ændres også.)

Følgende ændringsforslag indsættes:

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 2 a

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. Unionens 2030-mål for klimaet er 
en emissionsreduktion på 60 % 
sammenlignet med 1990.

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, hvordan al EU-
lovgivning, som er relevant for 
opfyldelsen af Unionens 2030-mål for 
klimaet og anden relevant EU-lovgivning, 
som fremmer den cirkulære økonomi og 
bidrager til at mindske 
drivhusgasemissioner, bør ændres med 
henblik på at gøre det muligt at nå det i 
denne artikels stk. 1 omhandlede 
emissionsreduktionsmål og nå det i artikel 
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2, stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
og træffer de nødvendige foranstaltninger, 
herunder vedtagelsen af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne. Kommissionen vurderer 
navnlig mulighederne for at bringe 
emissionerne fra alle sektorer, herunder 
luftfart og søtransport, i 
overensstemmelse med 2030-klimamålet 
og 2050-målet om klimaneutralitet med 
henblik på at reducere disse emissioner til 
nul senest i 2050 og forelægger, hvor det 
er relevant, lovgivningsforslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet. 
Kommissionen mobiliserer tilstrækkelige 
midler til alle de investeringer, der er 
nødvendige for at nå de mål, der er 
omhandlet i dette stykke.

(For at afspejle de strukturelle ændringer i Kommissionens ændrede forslager artikel 2, stk. 3 
og 4, i højre kolonne flyttet fra ændringsforslag 75 til henholdsvis stk. 1 og 2 i artikel 2a i 

dette ændringsforslag.)

(Vedrører alle sprogudgaver.)


