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KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska klimatlagen är den viktigaste rättsakten i den europeiska gröna given. Den bör 
också främja tillväxt och sysselsättning i hela unionen, på samma gång som man uppnår målet 
om klimatneutralitet. Omställningen till klimatneutralitet måste samtidigt vara rättvis och 
inkluderande.

Jordbrukssektorn är strategiskt viktig för EU och den globala livsmedelstryggheten, men det 
är också den sektor som är mest utsatt för klimatförändringarnas effekter. Därför bör EU:s 
klimatlag skapa en ram för berörda EU-institutioner och medlemsstater för att underlätta 
anpassning, motståndskraft och utveckling mot låga växthusgasutsläpp på ett sätt som inte 
hotar livsmedelsproduktionen, i enlighet med artikel 2.1.b i Parisavtalet. I den artikeln betonas 
behovet av en helhetssyn på klimatåtgärder och livsmedelsproduktion, som fokuserar på 
anpassning, motståndskraft och begränsning.

Jord- och skogsbrukssektorn, som är de enda sektorer som både släpper ut koldioxid och 
fungerar som kolsänkor, måste också ses som viktiga drivkrafter. Det krävs omfattande 
forskning och utveckling inom dessa sektorer för att man ska kunna dra full nytta av tekniska 
innovationer. Det behövs omfattande forskning och utveckling inom både växt- och 
animalieproduktion, inklusive inom växtförädling som eftersträvar nya och mer 
motståndskraftiga grödor och gräs som binder mer koldioxid, liksom forskning om biogas och 
tillvaratagande av biomassa. Förfarandena för mätning av växthusgaser bör förbättras. 

Upptag eller negativa utsläpp är av största betydelse. För närvarande behandlas upptag och 
utsläppsminskningar på samma sätt på koldioxidmarknaderna. Ett ton kol som avlägsnas från 
atmosfären bör dock prissättas annorlunda än ett ton kol som inte släpps ut i atmosfären. För 
att stimulera utvecklingen av upptag bör kommissionen undersöka möjligheten till separat 
handel med upptag eller negativa utsläpp på EU:s och världens koldioxidmarknader. Sådan 
handel med negativa utsläpp kan ge upphov till avsevärd klimatfinansiering.

Det är också nödvändigt att främja och synliggöra klimateffektiv produktion i EU, även inom 
jordbruket. Tredjepartscertifiering är ett pragmatiskt tillvägagångssätt i en svår fråga och 
skulle syfta till att erkänna ytterligare insatser som gjorts av aktörer, inbegripet jordbrukare 
och kooperativ, för att minska koldioxidutsläppen inom en hållbar livsmedelsproduktion. Det 
skulle också säkerställa att alla medlemsstater följer samma normer. 

Ett antal ändringsförslag läggs fram för att förbättra förordningen. Dessa syftar framför allt till 
följande:

• Säkerställa att klimatneutralitetsmålet fastställs för unionen som helhet och för varje enskild 
medlemsstat, som ett försök att öka ambitionerna för EU som helhet.

• Fastställa en princip om konsekvens i politiken som omfattar samtliga initiativ i den gröna 
given. I enlighet med denna princip bör de överväganden som anges i förordningen när det 
gäller att fastställa utvecklingsbanan för klimatneutralitet tillämpas på samtliga initiativ i den 
gröna given.

• Se till att samma överväganden beaktas när nödvändiga åtgärder vidtas på unionsnivå och 
nationell nivå, även när man slår fast fördelningen av utsläppsminskningar och upptag mellan 
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dels de politiska styrmedlen inom utsläppshandelssystemet, dels de politiska styrmedel som 
inte omfattas av utsläppshandelssystemet. 

• Säkerställa kommissionens skyldighet att beakta livsmedelstrygghet och överkomliga priser 
mot bakgrund av covid-19-krisen samtidigt som utvecklingsbanan för klimatneutralitet 
fastställs.

• Se till att unionen och medlemsstaterna underlättar jordbrukarnas anpassning till 
klimatförändringarnas negativa effekter och främjar motståndskraft mot klimatförändringar 
samt låga utsläpp av växthusgaser utan att livsmedelsproduktionen hotas.

• Se till att kommissionen, efter att ha bedömt behovet av att fastställa ett bindande delmål för 
2040, lägger fram ett lagstiftningsförslag med de värden som ska uppnås senast 2040 samt 
eventuella andra nödvändiga åtgärder.

• Säkerställa tredjepartscertifiering för att fastställa en gemensam norm i EU för 
klimateffektiv produktion. Gemensamma normer är också ett sätt att belöna jordbrukare och 
kooperativ som lyckas producera mer med mindre och därmed begränsa klimatavtrycket för 
en produkt.

• Införa krav för att hitta alternativ till den fossila ekonomin. Den biobaserade cirkulära 
ekonomin tillhandahåller förnybara material som kan ersätta fossila råvaror.

Föredraganden har också lagt fram ett ändringsförslag genom vilket kommissionen uppmanas 
att fastställa utvecklingsbanan för uppnående av klimatneutralitet genom ett 
lagstiftningsförslag och inte genom en delegerad akt. En sådan delegerad akt skulle behandla 
väsentliga delar av förordningen, som i sig inte kan bli föremål för en delegerad akt. 

Föredraganden anser dessutom att det är viktigt att man väljer sunda affärsidéer och utarbetar 
färdplaner i samarbete med blivande företagare som vill etablera sig på de nya marknaderna. 
Det bör inrättas ett nätverk för stöd till uppstartsföretag på regional nivå i form av 
skräddarsydda kurser och rådgivningstjänster.

Slutligen har föredraganden på grund av tidsbegränsningarna inte haft möjlighet att samarbeta 
med andra politiska grupper eller aktörer vid utarbetandet av detta yttrande. Alla synpunkter 
är mycket välkomna och kommer att beaktas vid utarbetandet av kompromissändringsförslag. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19 lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 
som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen.. Den syftar också till 
att skydda, bevara och förbättra EU:s 
naturkapital och skydda allmänhetens hälsa 
och välbefinnande från miljörelaterade 
risker och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, och ingen får lämnas utanför.

(1) I sitt meddelande av den 11 
december 2019 om den gröna given19 lade 
kommissionen fram en ny tillväxtstrategi 
som ska ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen. Den europeiska 
klimatlagen är den viktigaste rättsakten i 
den europeiska gröna given. Den bör 
därför främja hållbar tillväxt och 
sysselsättning i hela unionen, samtidigt 
som man uppnår målet om 
klimatneutralitet. Den nya 
tillväxtstrategin syftar också till att skydda, 
bevara och förbättra EU:s naturkapital och 
skydda allmänhetens hälsa och 
välbefinnande mot miljörelaterade risker 
och effekter. Samtidigt måste 
omställningen vara rättvis och 
inkluderande, med särskilt fokus på 
landsbygdsområden, avlägsna områden 
och stadsområden, och ingen får lämnas 
utanför.

__________________ __________________
19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

19 Meddelande från kommissionen – Den 
europeiska gröna given, COM(2019) 640 
final av den 11 december 2019.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 

(2) Specialrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) om effekterna 
av en global uppvärmning på 1,5 grader 
över förindustriella nivåer och relaterade 
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banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 visade den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att den 
biologiska mångfalden i världen utarmas 
och att klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald22.

banor för globala växthusgasutsläpp20 ger 
en stark vetenskaplig grund för att 
bekämpa klimatförändringarna och visar på 
behovet av att intensifiera klimatinsatserna. 
Rapporten bekräftar att växthusgutsläppen 
snabbt måste minskas och att 
klimatförändringarna måste begränsas till 
1,5 °C, särskilt för att minska 
sannolikheten för extrema väderhändelser. 
I sin globala utvärderingsrapport21 från 
2019 framhöll den mellanstatliga 
plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) att en hållbar 
användning av naturen kommer att bli en 
absolut förutsättning för anpassning till 
och begränsning av människans störande 
och farliga påverkan på klimatsystemet, 
och visade att den biologiska mångfalden i 
världen utarmas och att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlust av biologisk 
mångfald och av ekosystem22.

_________________ _________________
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 [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 (eds.)].

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 [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 (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019). 

22 Europeiska miljöbyrån: The European 
environment – state and outlook 2020 
(Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020) (Luxemburg: EU:s publikationsbyrå, 
2019).
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, 
sysselsättning, tillväxt och uppnående av 
FN:s mål för hållbar utveckling, samt för 
att på ett rättvist och kostnadseffektivt gå 
mot det temperaturmål som fastställdes i 
Parisavtalet om klimatförändringar från 
2015 vid den 21:a partskonferensen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (nedan kallat 
Parisavtalet).

(3) Det är nödvändigt med ett fast, 
långsiktigt mål för att bidra till ekonomisk 
och samhällelig omvandling, bevarande 
och skapande av sysselsättning, tillväxt 
och uppnående av FN:s mål för hållbar 
utveckling, samt för att säkerställa en 
rättvis och kostnadseffektiv omställning i 
riktning mot det temperaturmål som 
fastställdes i Parisavtalet om 
klimatförändringar från 2015 vid den 21:a 
partskonferensen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(nedan kallat Parisavtalet).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 och göra 
finansiella flöden förenliga med en väg 
mot låga växthusgasutsläpp och en 
klimatmässigt motståndskraftig 
utveckling25.

(4) Parisavtalet fastställer ett 
långsiktigt mål om att hålla ökningen i den 
globala medeltemperaturen långt under 2 
°C över förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå23, och framhåller vikten 
av att anpassa sig till de skadliga effekterna 
av klimatförändringen24 , främja 
klimattålighet och utveckling av låga 
växthusgasutsläpp, däribland genom 
begränsning och anpassning inom 
jordbruket, på ett sätt som stärker 
klimattåligheten, EU:s 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelstrygghet, och att göra finansiella 
flöden förenliga med en väg mot låga 
växthusgasutsläpp och en klimatmässigt 
motståndskraftig utveckling25.
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__________________ __________________
23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet. 23 Artikel 2.1.a i Parisavtalet.
24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet. 24 Artikel 2.1.b i Parisavtalet.
25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet. 25 Artikel 2.1.c i Parisavtalet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
livsmedelssystem, ekosystemens integritet 
och den biologiska mångfalden mot hotet 
från klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet.

(5) Unionens och medlemsstaternas 
klimatarbete syftar till att skydda jorden 
och människorna, välfärd, välstånd, hälsa, 
unionens jordbruk och dess 
livsmedelssystem, landsbygdsområden, 
skogsbruk, ekosystemens integritet och 
den biologiska mångfalden mot hotet från 
klimatförändringarna, inom ramen för 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
med sikte på att uppnå målen i Parisavtalet, 
samt att maximera välståndet inom 
planetens gränser och stärka samhällets 
motståndskraft mot klimatförändringar och 
minska dess sårbarhet. Med rätt 
ekonomiskt och tekniskt stöd är 
jordbruket och skogsbruket en integrerad 
del av svaret på frågan om hur unionens 
mål ska uppnås, inklusive genom 
sektorernas förmåga till koldioxidupptag.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 
och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 

(6) För att uppnå klimatneutralitet och 
målen i Parisavtalet bör det krävas att alla 
ekonomiska sektorer bidrar, med särskilt 
fokus på att minska utsläppen från fossila 
bränslen. Med tanke på 
energiproduktionens och 
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överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, bredare tillgång till 
teknisk innovation, och forskning och 
utveckling är också viktiga för att ge 
draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet. Jord- och 
skogsbrukssektorn, som är de enda 
sektorer som både släpper ut koldioxid 
och fungerar som kolsänkor, måste också 
ses som viktiga drivkrafter. Det krävs 
omfattande forskning och utveckling 
inom dessa sektorer för att man ska 
kunna dra full nytta av befintliga 
lösningar och samtliga tekniska 
innovationer. Särskild uppmärksamhet 
bör också ägnas åt att ersätta 
fossilintensiva material med förnybara 
och biobaserade material från skogs- eller 
jordbruket samt med koldioxidsnåla 
material. Kommissionen bör lägga fram 
en definition av naturliga och andra 
kolsänkor.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att öka tydligheten bör 
kommissionen lägga fram en definition av 
naturliga och andra kolsänkor.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning.

(8) Dessutom lade kommissionen i sitt 
meddelande av den 28 november 2018 En 
ren jord åt alla: En europeisk strategisk 
långsiktig vision för en stark, modern, 
konkurrenskraftig och klimatneutral 
ekonomi fram en vision för att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
till 2050 genom en socialt rättvis och 
kostnadseffektiv omställning. I detta 
sammanhang, om världens befolkning 
ökar med 30 procent till 2050, kommer 
jordbrukssektorn att spela en avgörande 
roll genom att tillhandahålla tillräckligt 
med livsmedel för att det ska gå att 
undvika en eventuell kris.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att bidra till att höja den 
globala ambitionsnivån och att stärka de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
med alla medel som står till dess 
förfogande, inbegripet klimatdiplomati.

(10) Unionen är en global ledare i 
omställningen till klimatneutralitet och är 
fast besluten att uppnå detta på ett rättvist, 
socialt rättvist och inkluderande sätt, 
liksom att bidra till att höja den globala 
ambitionsnivån och att stärka de globala 
insatserna mot klimatförändringar med alla 
medel som står till dess förfogande, 
inbegripet klimatdiplomati, handelspolitik 
och externa klimatåtgärder till stöd för 
mobilisering av global klimatfinansiering 
för alla sektorer, särskilt begränsning och 
anpassning inom jordbruket i 
utvecklingsländer, som lider av bristande 
tillgång till sådan klimatfinansiering.32a 
För att undvika import av föroreningar 
och verka för skärpta produktionsnormer 
hos sina handelspartner anpassar 
unionen sin handelspolitik och för fram 
sina principer i multilaterala forum och 
låter dem komma till konkret uttryck i 
bilaterala handelsavtal, där skärpta 
produktionsnormer alltid måste uppställas 
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som villkor för tillträde till 
unionsmarknaden inom samtliga 
sektorer, med särskilt fokus på jordbruket.
__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33, 
och har även utlyst ett klimat- och 
miljönödläge34. I sina slutsatser av den 12 
december 201935 enades Europeiska rådet 
om målet att uppnå en klimatneutral union 
senast 2050, i överensstämmelse med 
målen i Parisavtalet, samtidigt som man 
konstaterar att det är nödvändigt att 
upprätta ett stödjande ramverk och att 
omställningen kommer att kräva betydande 
offentliga och privata investeringar. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

(11) Europaparlamentet har efterlyst en 
nödvändig omställning till ett 
klimatneutralt samhälle senast 2050 och att 
detta ska bli en europeisk framgångssaga33, 
och har även utlyst ett klimat- och 
miljönödläge34. I sina slutsatser av den 12 
december 201935 enades Europeiska rådet 
om målet att gemensamt uppnå en 
klimatneutral union senast 2050, i 
överensstämmelse med målen i 
Parisavtalet, samtidigt som man konstaterar 
att det är nödvändigt att upprätta ett 
stödjande ramverk och att omställningen 
kommer att kräva betydande offentliga och 
privata investeringar. Efter detta, från 
första kvartalet 2020, har Europa 
drabbats hårt av covid-19-pandemin, 
vilket har orsakat allvarliga 
socioekonomiska effekter och stor 
osäkerhet kring återhämtningen. 
Europeiska rådet uppmanade också 
kommissionen att utarbeta ett förslag till 
långsiktig strategi för unionen snarast 
möjligt under 2020 så att det kan antas av 
rådet och läggas fram för Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.

_________________ _________________
33 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).

33 Europaparlamentets resolution av den 15 
januari 2020 om den europeiska gröna 
given (2019/2956(RSP)).
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34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

34 Europaparlamentets resolution av den 28 
november 2019 om klimat- och 
miljönödläget (2019/2930(RSP)).

35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Slutsatser som antogs av Europeiska 
rådet vid dess möte den 12 december 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar, inom unionen senast 
2050. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder att utgöra en viktig del.

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag inom unionen senast 
2050, genom naturliga och tekniska 
lösningar och genom utfasning av fossila 
resurser. Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2050 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och varje 
enskild medlemsstat bör försöka uppnå 
klimatneutralitet på egen hand, med stöd 
av unionens gemensamma insatser. 
Medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål, inbegripet genom att undersöka 
möjligheten till separat handel med eller 
prissättning av tillgodohavanden för 
negativa utsläpp på 
koldioxidmarknaderna. Av dessa åtgärder 
kommer unionsåtgärder att utgöra en viktig 
del. Det är i synnerhet viktigt att finna sätt 
att mäta och hitta korrekta indikatorer för 
koldioxidbindning i marken, som är den 
näst största (om än tillfälliga) 
koldioxidreserven efter oceanerna. För att 
det ska gå att mäta vilka framsteg som 
gjorts med hjälp av beslut om 
klimatförändringarna och vilken konkret 
verkan de fått bör kommissionen försöka 
utnyttja de resurser och verktyg som finns 
för operativ övervakning av 
växthusgasutsläppen, bland annat det 
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europeiska jordobservationsprogrammet 
Copernicus.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Unionen bör fortlöpande 
säkerställa lämpliga budgetmedel genom 
de särskilda sektorsprogrammen, både på 
kort och lång sikt, för 
kompensationsbidrag och ekonomiska 
förmåner för jordbrukare som 
tillhandahåller kollektiva nyttigheter 
såsom koldioxidbindning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, samt maximera 
sidofördelarna med annan miljöpolitik och 
miljölagstiftning. Medlemsstaterna bör 
anta heltäckande nationella 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner.

(14) Anpassningsåtgärder är en viktig 
del av de långsiktiga globala åtgärderna i 
samband med klimatförändringarna. 
Medlemsstaterna och unionen bör därför 
öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna, i enlighet 
med artiklarna 2 och 7 i Parisavtalet, samt 
maximera sidofördelarna med annan 
miljöpolitik och miljölagstiftning, med 
beaktande av känsliga sektorer, såsom 
jordbruk och skogsbruk som direkt 
påverkas av klimatförändringarnas 
skadliga effekter vad gäller tillväxt, 
sysselsättning och produktion. 
Medlemsstaterna bör anta heltäckande 
nationella anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner, som avspeglar 
omständigheterna inom deras nationella 
territorier. På jordbruksområdet är 
anpassning, motståndskraft och 
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avskiljning av koldioxid i biomassa och 
mark också beroende av vattentillgång 
och vattenlagringspolitik.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
behovet av att integrera klimatrelaterade 
risker i investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
målet om nettonollutsläpp av växthusgaser 
bör medlemsstaterna och 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen beakta hur omställningen 
till klimatneutralitet bidrar till 
medborgarnas välbefinnande och hälsa, 
kostnaden för oåterkalleliga förändringar 
av ekosystemen till följd av 
klimatförändringarna, samhällets välstånd 
och ekonomins, inklusive jordbrukets, 
konkurrenskraft, de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska kostnaderna om inga 
eller försenade klimatåtgärder vidtas, 
maximering av energi- och 
resurseffektivitet, EU:s energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, övergång till en cirkulär 
biobaserad ekonomi och förnybara 
produkter, anpassning av 
produktionssystemen i unionen, 
inbegripet inom jordbrukssektorn, rättvisa 
och solidaritet mellan och inom 
medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden, särskilt andelen skyddade 
Natura 2000-områden och andelen 
skogsarealer, och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
samt territoriellt inkluderande och 
enhetlig, mellan områden och samhällen 
på landsbygden och i städerna, bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, särskilt 
rön som rapporteras av IPCC, behovet av 
att integrera klimatrelaterade risker i 
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investerings- och planeringsbeslut, 
kostnadseffektivitet och teknikneutralitet 
för att uppnå minskningar och upptag av 
växthusgaser samt ökad motståndskraft, 
och ökad miljöintegritet och ambitionsnivå 
över tiden.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Skogen spelar en avgörande roll i 
omställningen till klimatneutralitet. Ett 
hållbart och naturnära skogsbruk är 
avgörande för fortlöpande upptag av 
växthusgaser från atmosfären och gör det 
också möjligt att tillhandahålla förnybart 
och klimatvänligt råmaterial till 
träprodukter som binder koldioxid och 
kan fungera som ersättning för 
fossilbaserade material och bränslen. 
Skogarnas ”tredubbla roll” (sänka, 
lagring och ersättning) bidrar till 
minskade utsläpp av växthusgaser i 
atmosfären och säkerställer samtidigt att 
skogarna kan fortsätta att växa och 
erbjuda många andra tjänster.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, vilket kommissionen framhåller 
i sitt meddelande om den gröna given. I 
sina slutsatser av den 12 december 2019 
konstaterade Europeiska rådet också att all 
relevant EU-lagstiftning och EU-politik 

(16) Omställningen till klimatneutralitet 
kräver förändringar inom samtliga 
politikområden och gemensamma insatser 
inom alla sektorer i ekonomin och 
samhället, samtidigt som all EU-politik 
även bör bidra till bevarandet och 
återställandet av EU:s naturkapital, vilket 
kommissionen framhåller i sitt meddelande 
om den gröna given. I sina slutsatser av 
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måste vara förenlig med och bidra till 
uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som hänsyn tas till lika villkor, 
och uppmanade kommissionen att 
undersöka huruvida detta kräver en 
anpassning av de gällande bestämmelserna.

den 12 december 2019 konstaterade 
Europeiska rådet också att all relevant EU-
lagstiftning och EU-politik måste vara 
förenlig med och bidra till uppfyllandet av 
klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
hänsyn tas till lika villkor, och uppmanade 
kommissionen att undersöka huruvida detta 
kräver en anpassning av de gällande 
bestämmelserna. Med beaktande av det 
sistnämnda bör kommissionen se över 
lagstiftningen om material och produkter 
för att främja användningen av förnybara 
och koldioxidsnåla material som ger 
klimatvinster och fungerar som 
koldioxidsänkor eller delvis ersätter 
fossilbaserade material. EU:s politik bör 
utformas så att man minimerar risken för 
koldioxidläckage inom alla sektorer.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I IPCC:s särskilda rapport om 
global uppvärmning på 1,5 ºC efterlyses 
nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050 
och nettonollutsläpp av andra gaser än 
koldioxid senare under århundradet i 
syfte att begränsa den globala 
uppvärmningen till omkring 1,5 °C. 
Unionen är mer ambitiös och efterlyser 
nettonollutsläpp av alla växthusgaser, 
inbegripet kortlivade gaser, senast i mitten 
av århundradet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Klimatvänliga utgifter som 
tillämpas i hela den fleråriga 
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budgetramen och den europeiska 
återhämtningsfonden bör även stödja 
markanvändningssektorn för att främja 
en miljövänlig och klimatsäker aktiv 
markförvaltning och bidra till målet att 
tre miljarder träd ska planteras i 
jordbruks- och stadsområden liksom till 
genomförandet av unionens mål om 
återställande och strikt skydd.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Omställningen till 
klimatneutralitet kan inte genomföras 
utan jordbruket, den enda 
produktionssektor som kan lagra 
koldioxid. I synnerhet skogsbruk, 
permanenta ängsmarker och fleråriga 
grödor säkrar lagring på lång sikt.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) I IPCC:s särskilda rapport om 
global uppvärmning på 1,5 ºC konstateras 
det att olika växthusgaser har olika 
livscykler och att vissa gaser stannar 
längre i atmosfären än andra. Biobaserad 
metan, som produceras av 
djurbesättningar, har en kortare livscykel 
än koldioxid, vilket bör beaktas i EU:s 
klimatambitioner. Insatserna för att 
uppnå klimatneutralitet bör ta upp det 
brådskande behovet av att minska 
koldioxidutsläppen i atmosfären.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 16e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16e) Det pågår en diskussion med det 
vetenskapliga samfundet om den 
gemensamma faktor som används för att 
mäta global uppvärmningspotential, 
särskilt för kortlivade gaser som 
biobaserad metan. Påverkan av 
koldioxidekvivalens måste analyseras 
vidare och det bör utvecklas en kraftfull 
evidensbaserad strategi för att minska 
utsläppen av kortlivade gaser.

 Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Senast till 
september 2020 bör kommissionen, på 
grundval av en heltäckande 
konsekvensbedömning och med beaktande 
av sin analys av de integrerade nationella 
energi- och klimatplaner som den mottagit 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/199936, se 
över unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och till 
bevarandet och återställandet av EU:s 
naturkapital, och att alla sektorer bör 
bidra. Senast till september 2020 bör 
kommissionen, på grundval av en 
heltäckande konsekvensbedömning och 
med beaktande av sin analys av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som den mottagit i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199936, se över 
unionens klimatmål för 2030 och 
undersöka alternativ för ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Om 
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fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

_________________ _________________
36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Motivering

Det övergripande målet att bevara och återställa naturkapitalet bör omnämnas, eftersom det 
finns lösningar för klimatet och miljön som alla vinner på, och falska lösningar som förvärrar 
miljökrisen och krisen för den biologiska mångfalden. Klimatlagstiftningen bör främja de 
lösningar som alla vinner på.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 

(18) Med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen och för att 
säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna är på rätt spår mot att 
uppnå klimatneutralitetsmålet och går 
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framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om unionsåtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller olämpliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
en medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med klimatneutralitetsmålet eller 
otillräckliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

framåt med klimatanpassningsarbetet bör 
kommissionen regelbundet bedöma 
framstegen. Om medlemsstaternas 
gemensamma framsteg mot att uppnå 
klimatneutralitetsmålet eller med 
klimatanpassningsarbetet inte är tillräckliga 
eller om vissa unionsåtgärder inte är 
förenliga med klimatneutralitetsmålet eller 
olämpliga för att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften eller minska sårbarheten, 
bör kommissionen vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen 
Kommissionen bör också regelbundet 
bedöma relevanta nationella åtgärder och 
utfärda rekommendationer om den anser att 
unionens åtgärder har lett till försämrad 
konkurrenskraft och förlorade 
arbetstillfällen i vissa ekonomiska 
sektorer eller att en medlemsstats åtgärder 
inte är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet eller otillräckliga 
för att öka anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 
IPCC:s rapporter. Med tanke på att 
kommissionen har åtagit sig att undersöka 
hur EU:s taxonomi kan användas av den 
offentliga sektorn inom ramen för den 
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europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar, från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

europeiska gröna given, bör detta omfatta 
information om miljömässigt hållbara 
investeringar och bedömningar inom 
ramen för tredje parters system för 
certifiering av klimateffektivitet – 
medräknat system som omfattar 
klimateffektiv jordbruks- och 
livsmedelproduktion – från unionen och 
medlemsstaterna, som överensstämmer 
med förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Alla system för 
klimatcertifiering för livsmedel/jordbruk 
måste ha sin utgångspunkt i omfattande 
sakkunniggranskad vetenskap samt 
bedömas och godkännas av 
kommissionen. Alla EU-medel som 
används för att inrätta eller finansiera 
systemen måste vara föremål för offentlig 
granskning som utförs av berörda EU-
organ. Kommissionen bör använda 
europeisk statistik och data om sådana 
finns att tillgå och använda sig av 
expertgranskning. Europeiska miljöbyrån 
bör bistå kommissionen när så är lämpligt 
och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram. Kommissionen undersöker 
utvecklingen av en rättslig ram för 
certifiering av koldioxidupptag i enlighet 
med sin handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin och strategin från jord till bord. 
Återställandet av ekosystem och 
utvecklingen av en 
koldioxidupptagningsmarknad för 
landbaserad bindning av växthusgaser 
skulle bidra till arbetet med att återställa, 
upprätthålla och hantera naturliga 
sänkor och främja biologisk mångfald. 
Framtagandet av ett EU-initiativ för 
koldioxidlagring under lämpliga 
förhållanden skulle kunna bidra till 
koldioxidbindning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 20



PE650.646v02-00 22/47 AD\1211640SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter i arbetet mot ett 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle, 
bland annat genom att lansera en europeisk 
klimatpakt.

(20) Eftersom medborgare och 
lokalsamhällen spelar en viktig roll när det 
gäller att driva på omställningen till 
klimatneutralitet bör man göra det lättare 
att uppbåda ett starkt allmänt och socialt 
engagemang för klimatåtgärder på lokal, 
regional och nationell nivå i nära 
samarbete med den lokala förvaltningen. 
Kommissionen bör därför samverka med 
alla delar av samhället på ett fullständigt 
öppet sätt för att stärka deras ställning och 
möjligheter i arbetet mot ett socialt rättvist, 
klimatneutralt och klimattåligt samhälle 
med en jämn könsfördelning, bland annat 
genom att lansera en europeisk klimatpakt.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, arbetstagare, investerare 
och konsumenter, och för att de ska känna 
förtroende, för att säkerställa att 
omställningen till klimatneutralitet är 
oåterkallelig, för att säkerställa en gradvis 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot 
att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser 
i unionen senast 2050. .Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer, 
inbegripet företag, jordbrukare, 
arbetstagare, investerare och konsumenter, 
och för att de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är oåterkallelig, för att 
säkerställa en gradvis minskning över tiden 
och som hjälp vid bedömningen av om 
åtgärderna och framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör kommissionen 
efter en ingående konsekvensbedömning 
förelägga Europaparlamentet och rådet 
ett förslag till förordning som fastställer 
en utvecklingsbana mot att uppnå 
nettonollutsläpp av växthusgaser i unionen 
senast 2050.
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april 201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och 
rådet alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.
__________________ __________________
37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21а) Importerna av jordbruksprodukter 
och livsmedel från tredjeländer har ökat 
konstant under senare år. Denna trend 
innebär att man bör bedöma vilka 
importerade produkter från tredjeländer 
som ska omfattas av krav som är 
jämförbara med dem som gäller för 
europeiska jordbrukare och som bygger 
på målen i EU:s politik för att minska 
klimatförändringarnas effekter. 
Kommissionen bör lägga fram en rapport 
och ett meddelande om detta ärende för 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2021.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2050, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga temperaturmål som anges i 
artikel 2 i Parisavtalet, och skapas en ram 

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen och i 
varje enskild medlemsstat senast 2050, 
med sikte på att uppnå det långsiktiga 
temperaturmål som anges i artikel 2 i 
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för att göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Parisavtalet, och skapas en ram för att göra 
framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs i 
artikel 7 i Parisavtalet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
minskar till netto noll.

1. Utsläpp och upptag i hela unionen 
av växthusgaser som omfattas av 
unionsrätten ska vara i balans senast 2050 
så att utsläppen därmed vid den tidpunkten 
och efter detta datum minskar till netto 
noll. Varje medlemsstat ska sträva efter att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050, 
inbegripet genom unionens gemensamma 
åtgärder.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt 
uppnående av det klimatneutralitetsmål 
som anges i punkt 1, med beaktande av 
vikten av att främja rättvisa och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

2. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder på unionsnivå respektive nationell 
nivå för att möjliggöra ett gemensamt och 
nationellt uppnående av det 
klimatneutralitetsmål som anges i punkt 1, 
med beaktande av nödvändigheten att fasa 
ut fossila bränslen, vikten av att främja 
rättvisa, konkurrenskraft, solidaritet och 
rättvis omställning mellan 
medlemsstaterna, samt de överväganden 
avseende utvecklingsbanan som anges i 
artikel 3.3.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

3. Senast i juni 2021 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer och föreslå 
proportionerlig finansiering via EU:s 
budget för att uppnå detta nya mål. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt. Dessa förslag ska omfatta 
en konsekvensbedömning av de 
föreslagna ändringarna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen, med beaktande av de 
överväganden avseende utvecklingsbanan 
som anges i artikel 3.3 och med beaktande 
av artikel 4.2a, bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras, inklusive fastställande av mål för 
användning av förnybara källor, för att 
möjliggöra utsläppsminskningar på 55 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
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lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Motivering

De överväganden avseende utvecklingsbanan som anges i artiklarna 3.3 och 4.2a bör beaktas 
när nödvändiga åtgärder vidtas på unionsnivå och nationell nivå, inbegripet vid 
fastställandet av fördelningen av utsläppsminskningar och upptag mellan dels de politiska 
styrmedlen inom utsläppshandelssystemet, dels de politiska styrmedel som inte omfattas av 
utsläppshandelssystemet. Det är mycket viktigt att kommissionen koncentrerar sig på att 
stegvis minska användningen av fossila resurser och stegvis öka användningen av förnybara 
resurser.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att fastställa ett 
mellanliggande mål för 
utsläppsminskningar för 2040, för att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050, ska 
den före den 30 september 2028, efter en 
ingående konsekvensbedömning, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet med de 
relevanta värden som ska uppnås samt 
alla andra nödvändiga åtgärder. 
Konsekvensbedömningen ska beakta de 
kriterier som avses i artikel 3.3.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska säkerställa 
tillgång till bästa tillgängliga teknik och 
innovativa lösningar som bidrar till 
utsläppsminskningar genom att snabbt 
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och kontinuerligt ta itu med rättsliga 
hinder.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Om kommissionen anser det 
lämpligt att fastställa mål för 
koldioxidupptagning genom sänkor för 
2040 och 2050, för att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050, ska den 
före den 28 september 2028, efter en 
ingående konsekvensbedömning, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet. 
Konsekvensbedömningen ska beakta de 
kriterier som avses i artikel 3.3.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

1. Kommissionen ska, när det är 
lämpligt och efter en ingående 
konsekvensbedömning, överlämna ett 
lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen



PE650.646v02-00 28/47 AD\1211640SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen fastställer en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

3. När kommissionen föreslår en 
utvecklingsbana i enlighet med punkt 1 ska 
den beakta följande:

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet, med hänsyn tagen till de 
oåterkalleliga förändringarna av 
klimatsystemet och ekosystemen samt de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kostnaderna för uteblivna åtgärder och 
försenade klimatåtgärder.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Fördelarna med aktiv och hållbar 
skogsförvaltning och beskogning.

Motivering

Det är viktigt att säkerställa hållbar försörjning med råvaror från aktivt och hållbart 
förvaltade skogar. Behovet av investeringar, konkurrenskraft och miljöeffektivitet som 
betonas i kommissionens förslag är verkligen viktigt och bör även tillämpas ur en cirkulär 
bioekonomisk synvinkel. EU måste hjälpa till med att minska utsläppen från fossila bränslen i 
medlemsstater som släpar efter och främja beskogning samt hållbart och aktivt skogsbruk i 
medlemsstater som ännu inte har ökat sina skogsresurser.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Utveckling och insatser på 
internationell nivå som syftar till att 
uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet 
och de slutliga målen i FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar, 
konventionen om biologisk mångfald och 
FN:s konvention för bekämpning av 
ökenspridning.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi, tillväxt och sysselsättning, med 
särskild uppmärksamhet fäst vid 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, anpassning av produktionssystem 
och jordbrukens lönsamhet. 

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga och tillämpliga 
teknik.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet.

(d) Energieffektivitet, överkomliga 
energipriser och försörjningstrygghet samt 
främjande av en hållbar bioekonomi, som 
är en viktig del av den cirkulära 
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ekonomin, såsom ett alternativ till den 
fossila ekonomin i syfte att uppnå 
substitutionseffekter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Principerna för agroekologi, 
såsom den biologiska mångfalden i 
agroekologiska system, begränsningar av 
deras specialisering samt optimering av 
vatten-, kväve-, fosfor- och kolcyklerna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Livsmedelsproduktion, 
livsmedelstrygghet och överkomlig kost av 
hög kvalitet.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Teknikneutralitet och 
medlemsstaternas rätt att besluta om sin 
energimix.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Klimateffektiva jordbrukssystem.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden.

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöeffektivitet och höjd ambitionsnivå 
över tiden, även med beaktande av 
unionens och medlemsstaternas åtagande 
att stoppa och vända förlusten av 
biologisk mångfald och att uppmuntra 
och stödja jordbrukare att börja använda 
hållbara jordbruksmetoder såsom 
precisionsjordbruk, agroekologi, 
klimatsmart jordbruk, koldioxidjordbruk 
och skogsjordbruk för att öka 
motståndskraften och säkerställa 
långsiktig produktivitet.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Förhindrande av eventuellt 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, inbegripet 
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omfattningen av tillgängligt budgetstöd 
från unionens politiska styrmedel.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Behovet av att tillhandahålla 
miljörelaterade kollektiva nyttigheter 
inom områdena begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna 
samt skydd och förbättring av miljön, 
inbegripet jordbruk, markanvändning och 
skogsbruk.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning.

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning, särskilt i 
landsbygdsområden och avlägset belägna 
områden, för att uppnå territoriell 
sammanhållning mellan stads- och 
landsbygdsområden.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Unionens och medlemsstaternas 
åtagande att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald och minska det 
direkta trycket på den biologiska 
mångfalden.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC.

(j) Bästa tillgängliga och mest aktuella 
vetenskapliga bevis, däribland de senaste 
rapporterna från IPCC, tillsammans med 
en heltäckande socioekonomisk och 
sektorsinriktad konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Genomförandet av FN:s mål för 
hållbar utveckling, uppnående av 
livsmedelstrygghet i unionen och globalt 
genom anpassning till 
klimatförändringarna, främjande av 
klimattålighet och låga utsläpp av 
växthusgaser samtidigt som 
livsmedelsproduktionen upprätthålls.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Teknikneutralitet och 
medlemsstaternas rätt att besluta om sin 
energimix.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led jc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Medlemsstaternas varierande 
nationella omständigheter.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet.

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet och de ska 
säkerställa tillräcklig egen 
livsmedelsproduktion i unionen, samtidigt 
som höga standarder för 
livsmedelstrygghet bevaras.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen, 
samtidigt som man säkerställer 
livsmedelstrygghet och ser till att 
unionens handelsstrategi för import från 
tredjeländer är förenlig med unionens 
klimatmål.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De berörda EU-institutionerna och 
medlemsstaterna ska erkänna jordbrukets 
strategiska betydelse för 
livsmedelstryggheten i unionen och i 
världen, sektorns utsatthet för 
klimatförändringarnas effekter och dess 
potential att bidra till klimatåtgärder. 
Unionen och medlemsstaterna ska 
underlätta jordbrukarnas anpassning till 
klimatförändringarnas negativa effekter 
och främja motståndskraft mot 
klimatförändringar samt låga utsläpp av 
växthusgaser utan att hota 
livsmedelsproduktionen.

Motivering

Jordbrukssektorn är den sektor som är mest utsatt för klimatförändringarnas effekter. Den är 
också en sektor av strategisk betydelse för livsmedelstryggheten i EU och i världen som 
äventyras av klimatförändringarnas effekter. Därför måste EU:s klimatlag erkänna 
jordbrukets strategiska betydelse och skapa en ram för berörda EU-institutioner och 
medlemsstater för att underlätta anpassning, motståndskraft och utveckling i riktning mot 
låga växthusgasutsläpp på ett sätt som inte hotar livsmedelsproduktionen, i enlighet med 
artikel 2.1.b i Parisavtalet.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Unionens institutioner ska 
undersöka möjligheten att införa system 
för koldioxidkrediter, inbegripet 
certifiering av upptag av växthusgaser 
genom koldioxidbindning i samband med 
markanvändning, mark och biomassa där 
så är lämpligt inom jordbruket i syfte att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050, 
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genom utveckling av en separat marknad 
för upptag av koldioxid för markbaserad 
växthusbindning. Denna ram ska bygga 
på en bred expertgranskad vetenskap och 
ska bedömas och godkännas av 
kommissionen, samtidigt som det 
säkerställs att klimatåtgärder inte 
inverkar negativt på den biologiska 
mångfalden, miljön eller samhället och 
folkhälsan, och att de är förenliga med 
alla lämpliga och proportionerliga 
ekonomisk-politiska instrument för 
hållbarhet. Senast den 30 juni 2021 ska 
unionens berörda institutioner lägga fram 
en bedömningsrapport i detta avseende.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. För genomförandet av den 
utvecklingsbana som fastställs i artikel 3 
ska unionens institutioner i 
anpassningsstrategierna och 
anpassningsplanerna använda alla 
tillgängliga ekonomipolitiska instrument, 
under förutsättning att de är lämpliga för 
och står i proportion till de mål som ska 
uppnås. Dessa initiativ kan särskilt 
inbegripa en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna som är 
förenlig med WTO:s bestämmelser i syfte 
att säkerställa lika villkor och höja 
produktionsstandarderna för import.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Kommissionen ska ta fram en 
uppsättning indikatorer för att bedöma 
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samhällets, miljöns och ekonomins 
motståndskraft mot klimatförändringar. 
Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen med att ta fram dessa 
indikatorer i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. Finansiering ska göras tillgänglig 
för jordbruksrådgivningstjänster för att 
tillhandahålla information och dela bästa 
praxis med jordbrukare för att hjälpa dem 
att anpassa sig till utmaningar som 
klimatförändringarna medför, exempelvis 
torka och översvämningar.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2f. De berörda unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska erkänna vikten 
av hållbart och aktivt skogsbruk för att 
säkerställa hållbar försörjning med 
råvaror under övergången till en cirkulär 
bioekonomi.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
och nationella framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
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2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De gemensamma framsteg som 
gjorts av alla medlemsstater i fråga om 
klimatanpassning enligt vad som avses i 
artikel 4.

(b) De gemensamma och nationella 
framsteg som gjorts av alla medlemsstater i 
fråga om klimatanpassning enligt vad som 
avses i artikel 4.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet samt göra 
dem tillgängliga för allmänheten, 
tillsammans med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om unionens åtgärder är förenliga 
med det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

(a) Om unionens åtgärder och politik 
samt alla initiativ i den europeiska gröna 
given är förenliga med det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som ska fastställas i enlighet med artikel 
3.1, och de överväganden som ligger till 
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grund för fastställandet av den 
utvecklingsbanan i enlighet med artikel 
3.3.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förenligheten hos unionens 
handelspolitik med det miljömål som 
fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen, 
samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

3. Om kommissionen, på grundval av 
den bedömning som avses i punkterna 1 
och 2, finner att unionsåtgärder inte är 
förenliga med det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 eller inte är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, eller 
att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska den vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med fördragen.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen:

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter och rapporten om 
bioenergins hållbarhet som lämnats in i 
enlighet med förordning (EU) 2018/1999, 
och de strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
lämnats in i enlighet med förordningen 
om fastställande av regler om stöd för de 
strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av minskningen av 
växthusgasutsläppen och förbättringen av 
naturliga sänkor till 2030 samt av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 2 
varvid målet är uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna 
av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med rapporten om tillståndet i 
energiunionen som utarbetats under 

Kommissionen ska offentliggöra och 
överlämna den bedömningen och 
slutsatserna av den till Europaparlamentet 
och rådet, tillsammans med rapporten om 
tillståndet i energiunionen som utarbetats 
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respektive kalenderår i enlighet med artikel 
35 i förordning (EU) 2018/1999.

under respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
och nationella framsteg som bedömts i 
enlighet med artikel 5.1, finner att en 
medlemsstats åtgärder inte är förenliga 
med målet, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
eller inte är tillräckliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, ska den utfärda 
rekommendationer till den medlemsstaten. 
Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga på 
alla officiella EU-språk.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen. Om den 
berörda medlemsstaten beslutar att inte 
följa en rekommendation eller en väsentlig 
del av den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den har tagit vederbörlig 
hänsyn till rekommendationen och de 
åtgärder som vidtagits. Om den berörda 
medlemsstaten beslutar att inte följa en 
rekommendation eller en väsentlig del av 
den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån.

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån och andra EU-organ.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter, om detta finns.

(c) Europeisk statistik och data, 
inklusive uppgifter om förluster från 
skadliga klimateffekter och uppskattade 
kostnader för uteblivna åtgärder eller 
försenade åtgärder, inklusive uppgifter 
om ökad och minskad sysselsättning, om 
detta finns. och

Motivering

Kommissionen bör informeras om alla uppgifter som speglar de tre hållbarhetspelarna, dvs. 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Omställningen kommer också att föra med sig 
fler nya jobb på andra områden i ekonomin. Detta gäller även livsmedel och jordbruk.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar från 
unionen och medlemsstaterna, bland annat 
om investeringar som överensstämmer med 
förordning (EU) 2020/... 
[taxonomiförordningen] när sådan 
information finns tillgänglig.

(e) Kompletterande information om 
miljömässigt hållbara investeringar och 
tredje parters system för certifiering av 
klimateffektivitet, från unionen och 
medlemsstaterna, bland annat om 
investeringar som överensstämmer med 
förordning (EU) 2020/... 
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[taxonomiförordningen] när sådan 
information finns tillgänglig.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den 31 december 2021 ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
åtgärder för att stödja en klimateffektiv 
jordbruks- och livsmedelsproduktion 
genom tredje parters system för 
certifiering. Den rapporten ska också 
ligga till grund för kommissionens 
bedömning i enlighet med artiklarna 5 
och 6. 

Motivering

Certifiering av tredje part kommer att vara ett sätt att fastställa en gemensam norm i EU för 
klimateffektiv produktion. Genom att fastställa gemensamma normer kommer man att belöna 
jordbrukare och kooperativ, som lyckas producera mer med mindre och därmed begränsa 
klimatavtrycket för en produkt. Det måste dock erkännas att det inte är möjligt att helt och 
hållet få bort växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 
nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna och det civila samhället, för 
utbyte av bästa praxis och för att identifiera 
åtgärder som bidrar till att målen i denna 
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förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999.

förordning uppnås. Kommissionen ska 
beakta synpunkter och förslag från 
unionens ekonomiska aktörer, 
producenter, arbetstagare, konsumenter 
och deras representativa organisationer 
och kooperativ samt icke-statliga 
organisationer, och ska bistå dem under 
övergången. Kommissionen ska 
offentliggöra ett register över dessa 
interaktioner i en anda av öppenhet. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 3.1 
ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den ….[Publikationsbyrån: 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande]. 
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.1 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
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giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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