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KORT BEGRUNDELSE

Den europæiske klimalovgivning er den centrale del af EU's grønne pagt. Samtidig med at 
målet om klimaneutralitet nås, bør den også fremme vækst og beskæftigelse i hele EU.  
Samtidig skal omstillingen til klimaneutralitet være retfærdig og inklusiv.

Landbrugssektoren har strategisk betydning for EU's og verdens fødevaresikkerhed, men er 
også den sektor, der er mest udsat for følgerne af klimaændringerne. EU's klimalovgivning 
bør derfor skabe en ramme for relevante EU-institutioner og medlemsstater for at fremme 
tilpasning, modstandsdygtighed og en udvikling hen imod lave drivhusgasemissioner på en 
måde, der ikke truer fødevareproduktionen, i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1b, i 
Parisaftalen. Denne artikel understreger behovet for en helhedsorienteret tilgang til 
klimaindsatsen og fødevareproduktionen, som sigter mod tilpasning, modstandsdygtighed og 
afbødning.

Landbrugs- og skovbrugssektoren, som er de eneste to sektorer, der fungerer som både CO2-
udledere og kulstofdræn, skal også betragtes som vigtige drivkræfter. Der er behov for 
omfattende forskning og udvikling i disse sektorer for at høste det fulde potentiale af 
teknologisk innovation. Der er behov for omfattende forskning i og udvikling af både 
vegetabilsk og animalsk produktion, herunder planteforædling til udvikling af nye og mere 
modstandsdygtige afgrøder og græsarter, der binder mere kulstof, samt udnyttelse af biogas 
og biomasse. Procedurerne for måling af drivhusgasser bør forbedres. 

Optag eller negative emissioner er af altafgørende betydning. I øjeblikket behandles optag og 
emissionsreduktioner på lige fod på CO2-markederne. Et ton kulstof, der fjernes fra 
atmosfæren, bør dog prissættes anderledes end et ton kulstof, der ikke udledes i atmosfæren. 
For at stimulere udviklingen af optag bør Kommissionen undersøge muligheden for særskilt 
handel med optag eller negative emissioner på EU's og verdens CO2-markeder. En sådan 
handel med negative emissioner vil kunne generere en betydelig klimafinansiering.

Det er også nødvendigt at fremme og synliggøre en klimaeffektiv produktion i EU, herunder i 
landbruget. Tredjepartscertificering er en pragmatisk tilgang til et vanskeligt spørgsmål og vil 
være et udtryk for anerkendelse af, at aktører, herunder landbrugere og kooperativer, gør en 
ekstra indsats for at nedbringe CO2-emissionerne i en bæredygtig fødevareproduktion. Det vil 
også sikre, at alle medlemsstater anvender de samme standarder. 

Der fremsættes en række ændringsforslag, der har til formål at forbedre forordningen. 
Ændringerne omfatter bl.a. at

• sikre, at målet om klimaneutralitet fastsættes for Unionen som helhed og for hver enkelt 
medlemsstat i et forsøg på at højne ambitionerne for EU som helhed

• indføre "princippet om politikkohærens" i alle de initiativer, der indgår i den grønne pagt; 
ifølge dette princip bør de betragtninger, der er indeholdt i forordningen, hvad angår 
fastlæggelsen af kursen mod klimaneutralitet, finde anvendelse på alle initiativerne under den 
grønne pagt

• give mulighed for, at der tages hensyn til de samme overvejelser, når der træffes de 
nødvendige foranstaltninger på EU-plan og nationalt plan, herunder i forbindelse med 
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fastlæggelsen af fordelingen af emissionsreduktioner og -optag mellem de politiske 
instrumenter, der er omfattet af ETS, og dem, der ikke er omfattet af ETS 

• i lyset af Covid-19-krisen fastsætte en forpligtelse for Kommissionen til at tage hensyn til 
fødevaresikkerhed og overkommelige priser, idet der samtidig fastsættes et forløb for 
klimaneutralitet

• give Unionen og medlemsstaterne mulighed for at lette tilpasningen af landbrugere til de 
negative virkninger af klimaændringer, fremme modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer og udvikling af lave drivhusgasemissioner uden at true fødevareproduktionen

• Kommissionen skal efter at have vurderet behovet for at fastsætte et mellemliggende 
bindende mål for 2040 forelægge et forslag til retsakt med de værdier, der skal nås inden 
2040, samt enhver anden nødvendig foranstaltning

• tilbyde tredjepartscertificering med henblik på at fastsætte en fælles standard i EU for 
klimaeffektiv produktion; fastsættelse af fælles standarder er også en måde at belønne 
landbrugere og kooperativer, der får succes med at producere mere med mindre og derved 
begrænser produkters klimafodaftryk

• kræve, at der findes alternativer til den fossile økonomi. Den biobaserede cirkulære økonomi 
tilvejebringer fornyelige materialer, der kan erstatte fossile råstoffer.

Ordføreren har også fremsat et ændringsforslag, der opfordrer Kommissionen til at fastlægge 
kursen med henblik på at opnå klimaneutralitet gennem et lovgivningsforslag og ikke en 
delegeret retsakt. En sådan delegeret retsakt vil behandle væsentlige elementer i forordningen, 
der som sådan ikke nødvendigvis er genstand for en delegeret retsakt. 

Desuden mener ordføreren, at det er vigtigt at vælge fornuftige forretningsidéer og udarbejde 
køreplaner i samarbejde med fremtidige iværksættere, der ønsker at få fodfæste på de nye 
markeder. Der bør oprettes et netværk for støtte til virksomhedsetablering på regionalt plan i 
form af skræddersyede uddannelseskurser og rådgivningstjenester.

Endelig har ordføreren af tidsmæssige grunde ikke haft mulighed for at indgå i en dialog med 
andre politiske grupper eller interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af denne udtalelse. 
Alle input vil være meget velkomne og vil blive taget i betragtning ved udarbejdelsen af 
kompromisændringsforslag. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken.

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Den europæiske 
klimalovgivning er den centrale retsakt i 
forbindelse med den europæiske grønne 
pagt. Den bør derfor fremme bæredygtig 
vækst og beskæftigelse i hele Unionen og 
samtidig nå målet om klimaneutralitet. 
Den nye vækststrategi har ligeledes til 
formål at beskytte, bevare og øge Unionens 
naturkapital og beskytte borgernes sundhed 
og trivsel mod miljørelaterede trusler og 
konsekvenser. Samtidig skal omstillingen 
være retfærdig og inklusiv, så ingen lades i 
stikken, med særligt fokus på 
landdistrikter, fjerntliggende egne og 
byområder.

__________________ __________________
19Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 

(2) Særrapporten fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 
(IPCC) om virkningerne af en global 
opvarmning på 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau og dertil knyttede 
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globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform21 vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 2019 viser tab af biodiversitet 
over hele verden, og at klimaændringer er 
den tredjestørste årsag til tab af 
biodiversitet.22

globale drivhusgasemissionsforløb20 giver 
et stærkt videnskabeligt grundlag for 
håndteringen af klimaændringer og 
understreger behovet for at styrke 
klimaindsatsen. Rapporten bekræfter, at det 
haster med at reducere 
drivhusgasemissionerne, og at 
klimaændringerne bør begrænses til 1,5 °C, 
navnlig for at reducere sandsynligheden for 
ekstreme vejrhændelser. Den globale 
rapport fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser 
(IPBES) fra 201921 understreger, at den 
bæredygtige brug af naturen vil være af 
afgørende betydning for at tilpasse og 
afbøde farlige antropogene forstyrrelser 
af klimasystemet og viser tab af 
biodiversitet over hele verden, og at 
klimaændringer er den tredjestørste årsag 
til tab af biodiversitet og økosystemer.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related gobal 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (red.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (global opvarmning på 
1,5 °C. IPCC's særberetning om 
virkningerne af global opvarmning på 1,5 
°C over det førindustrielle niveau og 
relaterede globale drivhusgasemissioner i 
forbindelse med en styrkelse af den globale 
reaktion på truslen fra klimaændringer, 
bæredygtig udvikling og bestræbelser på at 
udrydde fattigdom) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (red.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
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(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

(global vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester).

22Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

22Det Europæiske Miljøagenturs "The 
European environment – state and outlook 
2020" (Europas miljø – Tilstand og 
fremtidsudsigter 2020) (Luxembourg: Den 
Europæiske Unions Publikationskontor, 
2019).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, beskæftigelse og vækst og 
opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig 
udvikling samt for på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde at bevæge sig i 
retning af temperaturmålet i Parisaftalen 
fra 2015 om klimaændringer, som blev 
vedtaget på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer ("Parisaftalen").

(3) Et fast, langsigtet mål er af 
afgørende betydning for at bidrage til den 
økonomiske og samfundsmæssige 
forandring, bevarelse og skabelse af 
arbejdspladser, vækst og opfyldelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt for 
at sikre  retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling i retning af temperaturmålet i 
Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, 
som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 

(4) Med Parisaftalen fastsættes et 
langsigtet mål om at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur et godt 
stykke under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i 
forhold til det førindustrielle niveau23, og 
deri understreges vigtigheden af tilpasning 
til de skadelige virkninger af 
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klimaændringer24 og af at lede finansielle 
strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

klimaændringer24, således at 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer og en udvikling med lave 
drivhusgasemissioner, herunder gennem 
tilpasning og afbødning inden for 
landbrug, fremmes på en måde, der 
styrker modstandsdygtigheden, EU's 
fødevareproduktion og 
fødevaresikkerheden, og af at lede 
finansielle strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling25.

__________________ __________________
23Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen. 23 Artikel 2, stk. 1, litra a), i Parisaftalen.
24Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen. 24 Artikel 2, stk. 1, litra b), i Parisaftalen.
25Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen. 25 Artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, landbruget i Unionen og 
fødevaresystemerne, landdistrikter, 
skovbrug, økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer. Med 
den rette finansielle og teknologiske 
ledsagelse er landbrugs- og 
skovbrugssektorerne en integreret del af 
løsningen på opnåelsen af Unionens mål, 
bl.a. i kraft af deres kapacitet til at optage 
CO2.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra alle 
økonomiske sektorer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
også vigtige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, og hvis målene i 
Parisaftalen skal opfyldes, kræver det 
bidrag fra alle økonomiske sektorer med et 
særligt fokus på at reducere emissioner 
fra fossile brændstoffer. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, bredere adgang til 
teknologisk innovation og forskning og 
udvikling er også vigtige drivkræfter med 
henblik på at nå målet om klimaneutralitet. 
Landbrugs- og skovbrugssektoren, som er 
de eneste to sektorer, der fungerer som 
både CO2-udledere og kulstofdræn, skal 
også betragtes som vigtige drivkræfter. 
Der er behov for omfattende forskning og 
udvikling i disse sektorer for at udnytte 
det fulde potentiale af eksisterende 
løsninger og samtlige innovationer. Man 
bør ligeledes være særlig opmærksom på 
at udskifte fossilintensive materialer med 
vedvarende og biobaserede materialer fra 
skovbrug og landbrug og med materialer 
med lavt CO2-indhold. Kommissionen bør 
fremlægge en definition af naturlige og 
andre kulstofdræn.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at skabe større klarhed bør 
Kommissionen fremlægge en definition af 
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naturlige og andre kulstofdræn.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
vision for at opnå drivhusgasneutralitet i 
Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling.

(8) Kommissionen har desuden i sin 
meddelelse af 28. november 2018 med 
titlen "En ren planet for alle: En europæisk 
strategisk og langsigtet vision for en 
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 
og klimaneutral økonomi" fremlagt en 
vision for at opnå drivhusgasneutralitet i 
Unionen senest i 2050 gennem en socialt 
retfærdig og omkostningseffektiv 
omstilling. Hvis verdens befolkning i 
denne sammenhæng stiger med 30 % 
senest i 2050, kommer landbruget til at 
spille en afgørende rolle ved at levere 
tilstrækkelige fødevarer for at undgå en 
eventuel krise.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at opnå dette på en 
rimelig, social retfærdig og inkluderende 
måde samt at bidrage til at hæve det 
globale ambitionsniveau og styrke den 
globale reaktion på klimaændringer ved 
hjælp af alle de værktøjer, den har til 
rådighed, herunder klimadiplomati, 
handelspolitik og en ekstern klimaindsats 
til støtte for mobiliseringen af global 
klimafinansiering for alle sektorer, 
navnlig afbødning af virkningerne af og 
tilpasning af landbruget i 
udviklingslande, der lider under 
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manglende adgang til en sådan 
klimafinansiering.32a For at undgå 
fænomenet importeret forurening og øge 
handelsparternes produktionsstandarder 
tilpasser Unionen sin handelspolitik, 
samtidig med at den fastholder sine 
principper i multilaterale fora og 
gennemfører dem konkret i bilaterale 
handelsaftaler, hvor adgangen til 
Unionens marked altid skal være betinget 
af en højnelse af 
produktionsstandarderne i alle sektorer 
med særlig fokus på landbruget.
__________________

32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om kollektivt at opnå 
en klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 
investeringer. Efterfølgende er Europa fra 
første kvartal af 2020 blevet ramt af covid-
19-pandemien, som har medført alvorlige 
socioøkonomiske konsekvenser og 
usikkerhed vedrørende genrejsningen. 
Det Europæiske Råd opfordrede desuden 
Kommissionen til at udarbejde et forslag til 
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rammekonvention om klimaændringer. EU's langsigtede strategi snarest muligt i 
2020 med henblik på vedtagelse heraf i 
Rådet og forelæggelse for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer.

_________________ _________________
33Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

33Europa-Parlamentets beslutning af 15. 
januar 2020 om den europæiske grønne 
pagt (2019/2956(RSP)).

34Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

34Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen 
(2019/2930(RSP)).

35Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35Det Europæiske Råds konklusioner af 
12. december 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen bør ved hjælp af naturlige 
og teknologiske løsninger sigte mod at 
opnå en balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050. 
Unionen som helhed har et mål om 
klimaneutralitet senest i 2050, som bør 
forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål. 
Foranstaltningerne på EU-plan vil udgøre 
en vigtig del af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at nå målet.

(12) Unionen bør sigte mod at opnå en 
balance mellem menneskeskabte 
emissioner og optaget af drivhusgasser i 
Unionen som helhed senest i 2050 ved 
hjælp af naturlige og teknologiske 
løsninger og ved at udfase brugen af 
fossile ressourcer. Unionen som helhed 
har et mål om klimaneutralitet senest i 
2050, som bør forfølges kollektivt af alle 
medlemsstaterne, og alle medlemsstater 
bør hver især sigte mod at opnå 
klimaneutralitet med støtte fra EU's 
kollektive indsatser. Medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at nå dette mål, 
herunder ved at undersøge muligheden af 
en separat handel med og prissætning af 
negative emissionskreditter på 
kulstofmarkedet. Foranstaltningerne på 
EU-plan vil udgøre en vigtig del af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
nå målet. Det er navnlig vigtigt at finde 
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måder, hvorpå man kan måle og finde 
nøjagtige indikatorer for kulstofbinding i 
jordbunden, som er den næststørste (om 
end midlertidige) kulstofreserve efter 
havene. For at måle fremskridt og konkret 
virkning for miljøet af beslutninger 
vedrørende klimaændringer bør 
Kommissionen sigte mod at tage 
udgangspunkt i operationelle midler og 
redskaber til overvågning af 
drivhusgasemissioner, herunder det 
europæiske jordovervågningsprogram, 
Copernicus.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Unionen bør løbende sikre 
tilstrækkelige budgetmidler gennem de 
specifikke sektorprogrammer, både på 
kort og lang sigt, til godtgørelse og 
økonomiske belønninger for levering af 
offentlige goder såsom kulstofbinding af 
landbrugere.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 2 og artikel 7 i Parisaftalen 
og maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning under hensyntagen 
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bør vedtage omfattende nationale 
tilpasningsstrategier og -planer.

til følsomme sektorer såsom landbrug og 
skovbrug, som lider direkte under de 
negative virkninger af klimaændringerne 
med hensyn til vækst, beskæftigelse og 
produktion. Medlemsstaterne bør vedtage 
omfattende nationale tilpasningsstrategier 
og -planer, der afspejler 
omstændighederne på deres nationale 
territorier. Inden for landbrug afhænger 
tilpasning, modstandsdygtighed og CO2-
opsamling i biomasse og jord også af 
adgangen til vand og vandlagringspolitik.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer,  
retfærdighed og solidaritet på tværs af og i 
medlemsstaterne på baggrund af deres 
økonomiske kapacitet, nationale forhold og 
behovet for konvergens over tid,  behovet 
for at omstillingen bliver fair og socialt 
retfærdig, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd og 
sundhed,  omkostningen ved uoprettelig 
ændring af økosystemer på grund af 
klimaændringer, samfundets velstand og 
økonomiens konkurrenceevne, herunder 
landbrug, de miljømæssige, sociale og 
økonomiske omkostninger ved manglende 
handling og en forsinket klimaindsats, 
maksimering af energi- og 
ressourceeffektivitet,  sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, overgang til 
cirkulær bioøkonomi og vedvarende 
produkter, tilpasning af 
produktionssystemer i Unionen, herunder 
i landbrugssektoren, retfærdighed og 
solidaritet på tværs af og i medlemsstaterne 
på baggrund af deres økonomiske 
kapacitet, nationale forhold, navnlig deres 
andel af Natura 2000-beskyttede områder 
og skovdækkede områder, og behovet for 
konvergens over tid, behovet for at 
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ambitionsniveau. omstillingen bliver fair og socialt retfærdig 
samt territorialt inklusiv og ensartet 
mellem landlige og bymæssige områder 
og samfund, den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater, behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger, 
omkostningseffektivitet og 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne og i forbindelse at 
øge modstandsdygtigheden samt 
udviklingen over tid af den miljømæssige 
integritet og det miljømæssige 
ambitionsniveau.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Skove spiller en central rolle for 
omstillingen til klimaneutralitet. 
Bæredygtig og tæt på naturen-
skovforvaltning er afgørende for fortsat 
absorption af drivhusgasser fra 
atmosfæren og gør det desuden muligt at 
skaffe fornyelige og klimavenlige 
råmaterialer til træprodukter, som lagrer 
kulstof og kan fungere som erstatning for 
fossilt baserede materialer og 
brændstoffer. Skovenes tredobbelte rolle 
(dræn, lagring og erstatning) bidrager til 
at reducere CO2-udledningerne til 
atmosfæren og sikrer samtidig, at skovene 
fortsat kan vokse og levere mange andre 
tjenester.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
hvilket fremgår af Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt". 
Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 12. december 2019, at al 
relevant EU-lovgivning og alle relevante 
EU-politikker skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til at nå 
målet om klimaneutralitet, samtidig med at 
der tages hensyn til lige vilkår, og det 
opfordrede Kommissionen til at undersøge, 
om dette kræver en tilpasning af de 
gældende regler.

(16) Overgangen til klimaneutralitet 
kræver ændringer på tværs af alle politiske 
områder og en kollektiv indsats i alle 
sektorer af økonomien og samfundet, 
samtidig med at alle EU-politikker også 
bør bidrage til bevarelse og genopretning 
af EU's naturkapital, hvilket fremgår af 
Kommissionens meddelelse "Den 
europæiske grønne pagt". Det Europæiske 
Råd fastslog i sine konklusioner af 12. 
december 2019, at al relevant EU-
lovgivning og alle relevante EU-politikker 
skal være i overensstemmelse med og 
bidrage til at nå målet om klimaneutralitet, 
samtidig med at der tages hensyn til lige 
vilkår, og det opfordrede Kommissionen til 
at undersøge, om dette kræver en tilpasning 
af de gældende regler. Med hensyn til det 
sidstnævnte bør Kommissionen revidere 
lovgivningen om materialer og produkter 
for at fremme brugen af fornyelige 
materialer og materialer med lav 
drivhusgasemission med klimafordele, der 
fungerer som kulstofdræn eller delvist 
erstatter fossilt baserede materialer. EU's 
politikker skal udformes til at minimere 
risikoen for kulstoflækage i alle sektorer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) IPCC's særberetning om global 
opvarmning på 1,5 ºC opfordrer til CO₂-
neutralitet senest i 2050 og netto nul-ikke-
CO₂-emissioner senere i århundredet for 
at begrænse den globale opvarmning til 
ca. 1,5 °C. EU er mere ambitiøs og 
opfordre til, at alle drivhusgasemissioner, 
herunder kortlivede gasser, skal nå netto 
nul-målet i midten af århundredet.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Klimavenlige udgifter, der 
afholdes i løbet af FFR og af Den 
Europæiske Genopretningsfond, skal 
blandt andre sektorer også støtte 
arealanvendelsessektoren, fremme grøn 
og klimasikret aktiv arealforvaltning, 
bidrage til målet om, at der skal plantes 
tre milliarder træer i landbrugs- og 
byområder, samt bidrage til at 
gennemføre målene om genopretning og 
den strenge beskyttelsesordning i EU.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) Omstillingen til klimaneutralitet 
må ikke se bort fra landbrugssektoren, 
som er den eneste erhvervssektor, der er i 
stand til at lagre CO2. Navnlig skovbruget, 
vedvarende græsarealer og flerårige 
afgrøder sikrer generelt et lager på lang 
sigt.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16d) IPCC's særberetning om global 
opvarmning på 1,5 ºC anerkender, at 
forskellige drivhusgasser har forskellige 
livscyklusser med bestemte gasser, der 
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befinder sig længere tid i atmosfæren end 
andre. Biogent metan, som produceres af 
husdyr, har en kortere livscyklus end CO2, 
og dette bør anerkendes i EU's 
klimaambitioner. I bestræbelserne på at 
opnå klimaneutralitet bør der tages 
hensyn til det akutte behov for at reducere 
CO2-emissioner i atmosfæren.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 16 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16e) Der er en løbende debat i det 
videnskabelige samfund vedrørende den 
fælles målemetode, der anvendes til det 
globale opvarmningspotentiale, navnlig 
med hensyn til kortlivede gasarter såsom 
biogent metan. Konsekvenserne af CO2-
ækvivalens bør undersøges nærmere, og 
det er passende at udvikle en solid 
evidensbaseret strategi for at reducere 
emissionerne af kortlivede gasser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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. 
Senest i september 2020 bør 

(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, 
og til at bevare og genoprette EU's 
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Kommissionen 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) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

naturkapital. Senest i september 2020 bør 
Kommissionen 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) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

_________________ _________________
36Europa-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).

36 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).

Begrundelse

Det tværgående mål om bevarelse og genopretning af naturkapital er relevant at nævne, da 
der er dobbeltgevinstløsninger for klima og miljø, og der er falske løsninger, som forværrer 
miljøet og biodiversitetskriser. Klimaloven bør fremme dobbeltgevinstløsninger.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne under overholdelse af 
nærhedsprincippet fortsat er på rette vej til 
at nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 
fremskridt, som medlemsstaterne gør med 
hensyn til at nå målet om klimaneutralitet 
eller med hensyn til tilpasning, er 
utilstrækkelige, eller Unionens 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden eller 
mindske sårbarheden, bør Kommissionen 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at Unionens foranstaltninger 
har ført til tab af konkurrenceevne og job 
i bestemte sektorer af økonomien, eller at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
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socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 
tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer og vurderinger fra 
tredjeparters systemer til certificering af 
klimaeffektivitet, herunder systemer der 
dækker klimaeffektivt landbrug og 
fødevareproduktion, fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Alle klimacertificeringsordninger for 
fødevare-/landbrugssektorerne skal 
baseres på et bredt grundlag af 
fagfællebedømt videnskab og vurderes og 
godkendes af Kommissionen. EU-midler, 
der anvendes til at etablere eller 
finansiere ordningerne, skal kontrolleres 
offentligt af de relevante EU-organer. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram. Kommissionen 
undersøger udviklingen af en 
lovgivningsmæssig ramme for 
certificering af kulstoffjernelse i 
overensstemmelse med sin handlingsplan 
for den cirkulære økonomi og fra jord til 
bord-strategien. Genopretningen af 
økosystemer og udviklingen af et marked 
for kulstoffjernelse for landbaseret 
drivhusgasbinding vil hjælpe med at 
genoprette, opretholde og forvalte 
kulstofdræn og fremme biodiversiteten. 
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Udviklingen af et initiativ til CO2-venligt 
landbrug under de rette betingelser kunne 
fremme kulstofbinding.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet og 
sætte dem i stand til at træffe 
foranstaltninger, der fører henimod et 
klimaneutralt samfund, herunder ved at 
lancere en europæisk klimapagt.

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen på lokalt, 
regionalt og nationalt plan i tæt 
samarbejde med de lokale myndigheder. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet i 
fuld åbenhed og sætte dem i stand til at 
træffe foranstaltninger, der fører henimod 
et socialt retfærdigt, kønsmæssigt 
balanceret, klimaneutralt og klimarobust 
samfund, herunder ved at lancere en 
europæisk klimapagt.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til klimaneutralitet 
og en gradvis reduktion over tid samt for at 
bidrage til vurderingen af sammenhængen 
mellem foranstaltninger og fremskridt i 
forhold til målet om klimaneutralitet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, landbrugere, 
arbejdstagere, investorer og forbrugere, og 
sikre en uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til vurderingen 
af sammenhængen mellem foranstaltninger 
og fremskridt i forhold til målet om 
klimaneutralitet bør Kommissionen efter 
en detaljeret konsekvensanalyse 
forelægge et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet, som fastlægger en 
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Kommissionen med henblik på at 
fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

kurs for opnåelse af drivhusgasneutralitet 
senest 2050.

__________________ __________________
37EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21а) Import af landbrugs- og 
fødevareprodukter fra tredjelande er 
steget konstant i de seneste år. Denne 
tendens medfører, at der bør foretages en 
vurdering af, hvilke produkter importeret 
fra tredjelande der er omfattet af krav, 
som kan sammenlignes med de krav, der 
gælder for europæiske landbrugere, og 
hvis oprindelse falder ind under 
målsætningerne i EU's politikker 
vedrørende mindskelse af virkningerne af 
klimaændringerne. Kommissionen bør 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport og meddelelse om emnet senest 
den 30. juni 2021.

Ændringsforslag 28



PE650.646v03-00 24/47 AD\1211640DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

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.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen og de enkelte medlemsstater 
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.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 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 og derefter. Alle medlemsstater 
skal opnå klimaneutralitet senest i 2050, 
bl.a. gennem de fælles tiltag i Unionen.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

nødvendigheden af at udfase fossile 
brændstoffer, vigtigheden af at fremme 
retfærdighed, konkurrencedygtighed, 
solidaritet og retfærdig omstilling mellem 
medlemsstaterne såvel som overvejelserne 
angående den kurs, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den undersøger 
mulighederne for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

3. Senest i juni 2021 foretager 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 11, i forordning 
(EU) 2018/1999, og den fremsætter et 
lovgivningsforslag til et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 55 % 
sammenlignet med 1990 samt foreslår 
passende finansiering gennem EU's 
budget for at nå det nye mål. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant. Disse forslag omfatter en 
konsekvensanalyse af de foreslåede 
ændringer.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, idet den tager hensyn til 
overvejelserne vedrørende den kurs, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og artikel 
4, stk. 2a, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af Unionens 2030-mål bør 
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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.

ændres, herunder hvad angår fastsættelse 
af mål for brugen af fornyelige ressourcer 
med henblik på at gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990 og nå 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.

Begrundelse

Overvejelserne vedrørende den kurs, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, skal tages i 
betragtning, når der træffes de nødvendige foranstaltninger på EU-plan og nationalt plan, 
herunder i forbindelse med fastlæggelsen af fordelingen af emissionsreduktioner og -optag 
mellem de politiske instrumenter, der er omfattet af ETS, og dem, der ikke er omfattet af ETS 
Det er yderst vigtigt, at Kommissionen fokuserer på at udfase fossile ressourcer og indfase 
anvendelsen af vedvarende ressourcer.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Kommissionen finder det 
hensigtsmæssigt at fastsætte et 
delreduktionsmål for emissioner for 2040 
med henblik på at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050, fremsætter den senest den 
30. september 2028 et lovgivningsforslag 
herom for Europa-Parlamentet og Rådet, 
der fastsætter de værdier, der skal nås, 
samt enhver anden nødvendig 
foranstaltning, efter en detaljeret 
konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen 
skal tage hensyn til de i artikel 3, stk. 3, 
omhandlede kriterier.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b.  Kommissionen sikrer adgang til 
de bedste tilgængelige teknologier og 
innovative løsninger, der bidrager til 
emissionsreduktioner, ved hurtigt og 
kontinuerligt at fjerne 
lovgivningsmæssige barrierer.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Hvis Kommissionen finder det 
hensigtsmæssigt at fastsætte mål for 
kulstofoptag af dræn for 2040 og 2050 
med henblik på at opnå klimaneutralitet 
senest i 2050, fremsætter den senest den 
30. september 2028 et lovgivningsforslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet efter en 
detaljeret konsekvensanalyse. 
Konsekvensanalysen skal tage hensyn til 
de i artikel 3, stk. 3, omhandlede kriterier.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. Kommissionen forelægger om 
nødvendigt og efter en detaljeret 
konsekvensanalyse Europa-Parlamentet 
og Rådet et forslag til retsakt, der 
fastlægger 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.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet, idet de uoprettelige 
ændringer i klimasystemet og 
økosystemerne samt økonomiske, sociale 
og miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling og forsinket 
klimaindsats tages i betragtning

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fordelene ved aktiv og bæredygtig 
skovforvaltning og skovrejsning

Begrundelse

Det er vigtig at sikre bæredygtig forsyning af råmaterialer fra aktivt og bæredygtigt 
forvaltede skove. Behovene for investeringer, konkurrenceevne og effektivitet, når det gælder 
miljøet, som er fremhævet i Kommissionens forslag, er virkelig vigtige og bør tages i 
betragtning med henblik på cirkulær bioøkonomi. EU bør hjælpe med at reducere emissioner 
fra fossile brændstoffer i medlemsstater, som kommer bagud, og fremme skovrejsning og 
bæredygtig og aktiv skovdrift i medlemsstater, der endnu ikke har øget deres skovressourcer.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser på at nå de 
langsigtede mål i Parisaftalen og de 
endelige mål i De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
biodiversitetskonventionen og De 
Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi, 
vækst og beskæftigelse med særlig vægt 
på mikrovirksomheder og SMV'er, 
tilpasning af produktionssystemer og 
bedrifternes rentabilitet

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige og 
anvendte teknologi 

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed 

d) Energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed 
samt fremme af bæredygtig bioøkonomi, 
som er en central del af den cirkulære 
økonomi som et alternativ til den fossile 
økonomi med henblik på at opnå 
substitutionseffekter

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de agroøkologiske principper 
såsom agroøkosystemernes biodiversitet 
og begrænsning af deres specialisering 
samt optimering af vand-, nitrogen-, 
fosfor- og kulstofkredsløbene

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) fødevareproduktion, 
fødevaresikkerhed og kvalitetsernæring til 
en overkommelig pris

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) teknologineutralitet og 
medlemsstaternes ret til at fastsætte deres 
energimiks
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) klimaeffektive landbrugssystemer

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) behovet for at sikre miljømæssig 
effektivitet og udvikling over tid under 
hensyntagen til Unionens og 
medlemsstaternes tilsagn om at standse og 
vende biodiversitetstab og tilskynde og 
støtte landbrugere i deres bestræbelser på 
at anvende bæredygtige landbrugsmetoder 
såsom præcisionslandbrug, agroøkologi, 
klimavenligt landbrug, CO2-venligt 
landbrug og skovlandbrug for at øge 
modstandsdygtigheden og sikre den 
langsigtede produktivitet

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forebyggelse af eventuel 
kulstoflækage

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder, 
herunder omfanget af den budgetstøtte, 
der er til rådighed fra Unionens politiske 
instrumenter

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) behovet for tilvejebringelse af 
miljømæssige offentlige goder inden for 
modvirkning og tilpasning af 
klimaændringer og for beskyttelse og 
forbedring af miljøet, herunder landbrug, 
arealanvendelse og skovbrug

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling, navnlig i  
landdistrikter og afsidesliggende områder 
til gavn for territorial samhørighed 
mellem by- og landområder

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) EU's og medlemsstaternes 
forpligtelse til at standse og vende 
biodiversitetstab og mindske det direkte 
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pres på biodiversiteten

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC.

j) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og en 
omfattende socioøkonomisk og 
sektorspecifik konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) gennemførelse af FN's verdensmål 
for bæredygtig udvikling, opnåelse af 
Unionens og den globale 
fødevaresikkerhed gennem tilpasning til 
klimaændringer, fremme af 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer og udvikling af lave 
drivhusgasemissioner, samtidig med at 
fødevareproduktionen bevares

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) teknologineutralitet og 
medlemsstaternes ret til at fastsætte deres 
energimiks

Ændringsforslag 57
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) forskellige nationale forhold i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

1. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne sikrer fortsatte fremskridt 
med hensyn til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen og sikrer tilstrækkelig 
fødevareegenproduktionen inden for EU, 
samtidig med at de høje 
fødevaresikkerhedsstandarder bibeholdes.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører tilpasningsstrategier og -
planer og inkluderer omfattende rammer 
for risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger, samtidig med at 
fødevaresikkerheden sikres, og det sikres, 
at Unionens handelsstrategi vedrørende 
import fra tredjelande er i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne anerkender landbrugets 
strategiske betydning for Unionens og 
verdens fødevareforsyningssikkerhed, 
sektorens kritiske eksponering for 
virkningerne af klimaændringer og dens 
potentiale til at bidrage til klimaindsatsen. 
Unionen og medlemsstaterne fremmer 
landbrugernes tilpasning til de negative 
virkninger af klimaændringer og fremmer 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer og udvikling af lave 
drivhusgasemissioner uden at true 
fødevareproduktionen

Begrundelse

Landbruget er den sektor, der er mest udsat for virkningerne af klimaændringer, og en sektor 
af strategisk betydning for EU's og den globale fødevaresikkerhed, der bringes i fare som 
følge af virkningerne af klimaændringerne. EU's klimalovgivning skal derfor anerkende 
landbrugets strategiske betydning og skabe en ramme for de relevante EU-institutioner og 
medlemsstaterne for at fremme tilpasning, modstandsdygtighed og en udvikling hen imod lave 
drivhusgasemissioner på en måde, der ikke truer fødevareproduktionen, i overensstemmelse 
med artikel 2, stk. 1b, i Parisaftalen.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b.  EU-institutionerne undersøger 
muligheden for at indføre CO2-
kreditordninger, herunder certificering i 
forbindelse med dræn af drivhusgasser 
gennem kulstofbinding i arealanvendelse, 
jordbund og biomasse, hvor det er 
relevant, i landbruget med henblik på at 
opnå klimaneutralitet senest i 2050 
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gennem udvikling af et særskilt marked 
for kulstoffjernelse for landbaseret 
drivhusgasbinding. Denne ramme skal 
være baseret på et bredt udvalg af 
fagfællebedømt videnskab og vurderes og 
godkendes af Kommissionen, samtidig 
med at det sikres, at 
klimaforanstaltningerne ikke har nogen 
negativ indvirkning på biodiversiteten, 
miljøet eller samfundet og 
folkesundheden og er i overensstemmelse 
med alle hensigtsmæssige og 
forholdsmæssige økonomiske 
politikinstrumenter med henblik på 
bæredygtighed. Senest den 30. juni 2021 
forelægger de relevante EU-institutioner 
en vurderingsrapport i denne henseende.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. For at indføre den i artikel 3 
fastlagte kurs anvender EU-
institutionerne i tilpasningsstrategierne og 
-planerne alle forhåndenværende 
økonomipolitiske instrumenter, i det 
omfang de er hensigtsmæssige og står i 
rimeligt forhold til de forfulgte mål. Disse 
initiativer kan navnlig omfatte en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme, der 
opfylder WTO's krav, for at sikre lige 
vilkår og øge produktionsstandarderne for 
import.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Kommissionen udvikler et sæt 
indikatorer til vurdering af samfundets, 
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miljøets og økonomiens 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer. Det Europæiske 
Miljøagentur bistår Kommissionen i 
udviklingen af disse indikatorer i 
overensstemmelse med sin årlige 
arbejdsplan.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Der stilles midler til rådighed for 
landbrugskonsulentvirksomhed med 
henblik på formidling af information til 
og deling af bedste praksis med 
landbrugere for at hjælpe dem med at 
tilpasse sig til de udfordringer, f.eks. tørke 
og oversvømmelse, klimaændringerne 
udgør.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2f. De relevante EU-institutioner og 
medlemsstater anerkender betydningen af 
en bæredygtig og aktiv skovforvaltning 
med hensyn til at sikre en bæredygtig 
forsyning af råmaterialer i overgangen til 
en cirkulær bioøkonomi.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive fremskridt, som alle a) de kollektive og nationale 
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medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

fremskridt, som alle medlemsstaterne har 
gjort med hensyn til at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de kollektive fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning, jf. artikel 4.

b) de kollektive og nationale 
fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999, og gør dem offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og politikker 
samt alle de initiativer, der er fastlagt i 
den europæiske grønne pagt, og det i 
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stk. 1, omhandlede kurs artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den kurs, der skal fastlægges i 
henhold til artikel 3, stk. 1, og de 
overvejelser, der ligger til grund for den i 
artikel 3, stk. 3, omhandlede kurs

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) overensstemmelsen mellem 
Unionens handelspolitik og det i 
nærværende forordning fastlagte 
miljømål.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne 
samtidig med gennemgangen af den i 
artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 
2, konstaterer, at EU-foranstaltningerne 
ikke er i overensstemmelse med det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, eller at 
fremskridtene i retning af enten målet om 
klimaneutralitet eller med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen 
under overholdelse af nærhedsprincippet:

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
klimaplaner eller de toårige statusrapporter 
og rapporten om bæredygtig bioenergi, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, og de 
strategiske planer for den fælles 
landbrugspolitik, der forelægges i 
overensstemmelse med forordningen om 
regler for støtte til strategiske planer, der 
udarbejdes af medlemsstaterne under den 
fælles landbrugspolitik, i det omfang de er 
relevante for at nå de i artikel 2 fastsatte 
mål om reduktioner i 
drivhusgasemissioner og 2030-målet for 
forbedring af naturlige dræn og 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering for Europa-Parlamentet 
og Rådet sammen med rapporten om status 
over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 

Kommissionen udgiver og forelægger 
vurderingen og konklusionerne af denne 
vurdering for Europa-Parlamentet og Rådet 
sammen med rapporten om status over 
energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
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2018/1999. med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med det mål, som 
kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs, eller er utilstrækkelige 
til at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive og 
nationale fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med det mål, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, 
fremsætter den henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige på alle de officielle EU-
sprog.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

b) den berørte medlemsstat angiver i 
sin første statusrapport, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) 2018/1999 i det år, som 
følger efter det år, hvor henstillingen blev 
fremsat, på hvilken måde den har taget 
behørigt hensyn til henstillingen og de 
foranstaltninger, den har vedtaget. Hvis 
den pågældende medlemsstat beslutter ikke 
at følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur og andre EU-organer

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, hvis sådanne  foreligger 

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om økonomiske, territoriale 
og beskæftigelsesmæssige virkninger af 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning, og data om tab som 
følge af negative klimapåvirkninger og 
vurderinger af omkostningerne ved en 
udeblevet eller forsinket indsats, herunder 
data om stigninger i eller tab af 
arbejdspladser, hvis sådanne foreligger,  
og 

Begrundelse

Kommissionen bør underrettes ved hjælp af data, der afspejler alle tre søjler for 
bæredygtighed, dvs. miljømæssig, social og økonomisk. Overgangen vil også medføre flere 
nye arbejdspladser inden for andre erhvervsområder; dette gælder også fødevarer og 
landbruget.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer og tredjeparters systemer til 
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medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 
[klassificeringsforordningen].

certificering af klimaeffektivitet fra 
Unionens og medlemsstaternes side, 
herunder, under forudsætning af 
tilgængelighed, investeringer i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen].

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger senest 
den 31. december 2021 en rapport om 
foranstaltninger til støtte for 
klimaeffektivt landbrug og 
fødevareproduktion ved hjælp af 
tredjepartscertificeringsordninger. Denne 
rapport skal også tjene som grundlag for 
Kommissionens vurdering, jf. artikel 5 og 
6.

Begrundelse

Tredjepartscertificering vil være en metoder til at fastsætte en fælles standard i EU for 
klimaeffektiv produktion. Ved at fastsætte fælles standarder vil landbrugere og kooperativer, 
for hvem det lykkes at producere mere med mindre, blive belønnet. Det må dog erkendes, at 
det ikke er muligt fuldt ud at fjerne udledningen af drivhusgasser fra landbrugssektoren.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet og sætte dem i stand 
til at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
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arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere 
foranstaltninger, der kan bidrage til at nå 
målene i denne forordning. Kommissionen 
tager hensyn til synspunkter og forslag 
fra Unionens økonomiske aktører, 
producenter, arbejdstagere, forbrugere og 
deres repræsentative organisationer og 
kooperativer samt ikke-statslige 
organisationer og bistår dem med 
omstillingen. Kommissionen udgiver en 
oversigt over disse interaktioner af hensyn 
til gennemsigtigheden. Derudover kan 
Kommissionen også trække på de klima- 
og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: date of entry into force of this 
Regulation].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
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 af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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