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Ændringsforslag 354
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra jb (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer og andre sundhedskriser.

Or. en

Ændringsforslag 355
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) foreneligheden med hver 
medlemsstats territoriale planer for 
retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 356
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) behovet for beskyttelse af sårbare 
borgere.

Or. en

Ændringsforslag 357
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Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jd) forebyggelsen af potentielle 
kulstoflækager.

Or. en

Ændringsforslag 358
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

je) de sociale, økonomiske og 
miljømæssige omkostninger ved 
manglende handling eller utilstrækkelige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 359
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jf) betydningen af 
substitutionseffekter og fremme af 
cirkeløkonomien i alle sektorer.
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Or. en

Ændringsforslag 360
Sandra Pereira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvotehandelsmarkedet har haft negative 
og skæve følger, idéen med at tjene penge 
på naturen og handle med retten til at 
forurene bør forkastes og erstattes af en 
normativ tilgang, som baseres på en 
specifik FN-defineret og -overvåget 
løsning.

Or. en

Ændringsforslag 361
András Gyürk, Edina Tóth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at styrke den befordrende 
ramme bør det sikres, at EU's finansielle 
støtte står i et rimeligt forhold til 
udfordringerne ved at opnå 
klimaneutralitet. I den sammenhæng bør 
EU's finansielle støtte forstærkes, 
herunder ved en forøgelse af 
Moderniseringsfondens ressourcer med 
henblik på at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet gennem understøttelse af 
moderniseringen af energisystemer og 
forbedring af energieffektiviteten.

Or. en
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Ændringsforslag 362
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionskøreplaner og sektorkøreplaner

1. Senest den 30. juni 2021 og derefter 
hvert femte år vedtager Kommissionen, 
efter omfattende forudgående høringer af 
Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, 
den brede offentlighed og andre 
interessenter, en EU-køreplan for 
reduktion af udledningerne af 
drivhusgasser og en forøgelser af optaget 
heraf gennem dræn i alle sektorer i 
overensstemmelse med EU's klimamål for 
2030, jf. artikel 2, stk. 3, og målsætningen 
om nulemission af drivhusgasser, jf. 
artikel 2, stk. 1.
2. Køreplanen, som der henvises til i stk. 
1, skal omfatte emissionsreduktioner og 
forøget optag i de følgende sektorer:
a) elektricitet
b) industri
c) transport
d) opvarmning og køling
e) bygninger (bolig- og servicesektor)
f) landbrug
g) affald
h) skovbrug, arealanvendelse og 
ændringer i arealanvendelse (LULUCF).
3. I forbindelse med fastlæggelse af 
køreplanen for EU, som omhandlet i stk. 
1, tager Kommissionen den kurs i 
betragtning, som er udstukket i 
overensstemmelse med artikel 3, herunder 
de forskellige elementer i artikel 3, stk. 3.
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Or. en

Ændringsforslag 363
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

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, 
jf. artikel 2, med hensyn til at øge 
tilpasningsevnen og udvide 
forskningsmulighederne og 
rådgivningskapaciteten, styrke 
modstandsdygtigheden, mindske 
sårbarheden over for klimaændringer og 
fremme en retfærdig omstilling i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 364
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 opfylder de nationale og 
EU's mål for klimatilpasningen og sikrer 
fortsatte fremskridt med hensyn til at øge 
tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 365
Sira Rego

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 i fuld overensstemmelse 
med indsatsen for at opnå 
klimaneutralitet, helt konkret for 
reduktion af udledninger ved kilden.

Or. es

Ændringsforslag 366
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Or. en

Ændringsforslag 367
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen definerer 
specifikke indikatorer til måling af 
fremskridtene med hensyn til 
tilpasningen.

Or. en

Begrundelse

Selv om tilpasning er en af klimapolitikkens vigtige "søjler", er det umuligt at sammenligne 
tilpasningsfremskridtene imellem forskellige EU-medlemsstater, da der mangler ensartede 
standarder eller indikatorer, der kan bruges til at måle de nævnte fremskridt. Det kan derfor 
blive en subjektiv øvelse, når EU's institutioner måler fremskridt i tilpasningen.

Af den grund og for at sikre klarhed og sikkerhed bør EU-institutionerne indføre klare 
indikatorer for måling af tilpasningsfremskridt, nemlig indikatorer, som er forståelige for 
medlemsstaterne og kan anvendes på samme måde i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 368
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger. Kommissionen 
bistår medlemsstaterne med at udvikle 
disse strategier og planer gennem 
indsamling og formidling af data om 
fremtidige klimapåvirkninger i hele EU, 
herunder undersøgelser af de sociale 
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aspekter ved energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 369
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger. Strategierne og 
planerne skal desuden indeholde 
foranstaltninger i tråd med 
medlemsstaternes og EU's mål for 
klimatilpasning.

Or. en

Ændringsforslag 370
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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 

2. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører, ved hjælp af de nationale 
energi- og klimaplaner, 
tilpasningsstrategier og -planer, som skal 
indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
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fremskridtsvurderinger. klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 371
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tilpasningsstrategierne og 
-planerne bør indeholde juridiske 
forpligtelser for EU og medlemsstaterne 
til at sikre den nødvendige finansiering 
gennem alle redskaber, der kan lade sig 
gøre, herunder offentlig og privat 
finansiering, for at skabe en retfærdig 
omstilling til en klimaneutral økonomi 
senest i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 372
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 Vurdering af Unionens fremskridt 
og foranstaltninger

5 Vurdering af fremskridt og 
foranstaltninger inden for en 
fornuftsbaseret miljøpolitik

Or. en

Ændringsforslag 373
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning



PE653.723v01-00 12/87 AM\1206926DA.docx

DA

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

I forløbet med tilpasning af forordning 
(EU) 2018/1999, hvilket tidligere skulle 
være sket ved en tilpasning af Det 
Europæiske Råds konklusioner, er der 
også brug for en fornyet fastsættelse af de 
evaluerings- og 
rapporteringsmekanismer, som er 
indeholdt heri. I overensstemmelse med 
artikel 1 og artikel 2, stk. 1, bør den nye 
lovramme bygge på principperne om en 
fornuftsbaseret miljøpolitik.

Or. en

Ændringsforslag 374
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

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

Or. en

Ændringsforslag 375
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. september 2023 og hvert 
andet år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. en

Ændringsforslag 376
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 30. september 2023 og hvert 
tredje år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. es

Ændringsforslag 377
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Senest den 31. oktober 2028 og hvert 
femte år derefter foretager Kommissionen 
sammen med den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1999, en vurdering af:

Or. en
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Ændringsforslag 378
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive 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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 379
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive 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

a) de kollektive og individuelle 
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 kurs, der 
skal fastlægges i henhold til artikel 3, stk. 
1, og i henhold til det i artikel 2, stk. 3, 
omhandlede delmål; hvis der ikke er 
fastlagt en kurs, skal vurderingen 
foretages på grundlag af kriterierne i 
artikel 3, stk. 3, og klimamålet for 2030

Or. en

Ændringsforslag 380
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive 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

a) de kollektive og individuelle 
fremskridt, som EU og 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 omhandlede kurs og 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 381
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kollektive 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

a) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå de i artikel 2, stk. 1, fastsatte EU-
klimamål

Or. en

Ændringsforslag 382
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra aa (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremskridt i de følgende 
sektorspecifikke køreplaner omhandlet i 
artikel 3a, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 383
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 384
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 individuelle 
fremskridt, som er gjort af alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 385
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
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Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 individuelle 
fremskridt, som er gjort af Unionen og alle 
medlemsstaterne med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 386
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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 fremskridt, som er 
gjort af alle medlemsstaterne med hensyn 
til tilpasning i overensstemmelse med 
specifikke indikatorer, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 387
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) overensstemmelse mellem 
fremskridtene med hensyn til at nå målet 
om klimaneutralitet og de i artikel 3, stk. 
3, indeholdte betragtninger.

Or. en
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Ændringsforslag 388
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kollektive fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå de i artikel 2, stk. 4, fastsatte 
specifikke mål for CO2-dræn.

Or. en

Ændringsforslag 389
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kollektive og individuelle 
fremskridt, som er gjort af Unionen og 
alle medlemsstaterne med hensyn til 
strategier for retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 390
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ba) det kollektive fremskridt på globalt 
plan med hensyn til at nå Parisaftalens 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 391
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra bb (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de fælles fremskridt, som alle 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til 
at nå målene for EU's industripolitik, især 
målet om at øge industriens andel af EU's 
totale værdiskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 392
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra bb (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de kollektive og individuelle 
fremskridt, som er gjort af Unionen og 
alle medlemsstaterne med hensyn til 
bekæmpelse af energifattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 393
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra bc (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) de foranstaltninger, som alle 
medlemsstaterne har iværksat for at nå 
målene om klimaneutralitet og 
-tilpasning, også med hensyn til 
konsekvenserne for samfundene og 
økonomien og med hensyn til de i artikel 
3 fastsatte kriterier, for at sikre, at ingen 
del af samfundet efterlades på perronen 
under omstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 394
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som led i den i litra a) omhandlede 
vurdering tager Kommissionen stilling til 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
reduktion af udledningen af 
drivhusgasser på basis af den i artikel 3, 
stk. 1 og 2, omhandlede EU-kurs.

Or. en

Ændringsforslag 395
Sylvia Limmer, Markus Buchheit



AM\1206926DA.docx 21/87 PE653.723v01-00

DA

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 396
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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 aflægger rapport 
vedrørende denne vurdering for Europa-
Parlamentet og Rådet som en del af 
rapporten om status over energiunionen, 
der er udarbejdet i det pågældende 
kalenderår i overensstemmelse med artikel 
35 i forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 397
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag: null
Forslag til forordning
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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 disse 
vurderinger og konklusionerne heraf 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.

Or. en

Ændringsforslag 398
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

udgår

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, stk. 
1, omhandlede kurs
b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 399
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert andet år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 400
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert andet år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 401
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert tredje år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. es

Ændringsforslag 402
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
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Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. september 2023 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

2. Senest den 31. oktober 2028 og 
hvert femte år derefter foretager 
Kommissionen en gennemgang af:

Or. en

Ændringsforslag 403
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
stk. 1, omhandlede kurs

a) overensstemmelsen mellem 
Unionens foranstaltninger og politikker, 
herunder sektorspecifik lovgivning, og 
den kurs, der er fastlagt i artikel 3, stk. 1, 
og det i artikel 2, stk. 1, fastsatte EU-
klimamål

Or. en

Ændringsforslag 404
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
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stk. 1, omhandlede kurs stk. 1, omhandlede vejledende kurs, og 
overensstemmelsen med den globale 
udvikling i henhold til Parisaftalens mål

Or. en

Ændringsforslag 405
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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, 
stk. 1, omhandlede kurs

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 
omhandlede kurs og de omhandlede 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 406
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning i henhold til 
specifikke indikatorer, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 407
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Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre en gradvist 
voksende andel af optag i henhold til 
specifikke indikatorer, jf. artikel 2, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 408
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af de 
foranstaltninger, der skal sikre fremskridt 
med hensyn til at nå EU's målsætninger 
for industrien og sikre effektiv beskyttelse 
mod kulstoflækager.

Or. en

Ændringsforslag 409
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ba) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til en retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 410
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) tilstrækkeligheden af Unionens 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til bekæmpelse af 
energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 411
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) de foranstaltninger, som EU har 
iværksat for at nå målene om 
klimaneutralitet og -tilpasning, også med 
hensyn til konsekvenserne for samfund og 
økonomi og med hensyn til de i artikel 3 
fastsatte kriterier, for at sikre, at ingen del 
af samfundet og økonomien lades i 
stikken under omstillingen.
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Or. en

Ændringsforslag 412
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 413
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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 

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 Unionens 
foranstaltninger til sikring af en gradvist 
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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.

stigende andel af optag i henhold til 
specifikke indikatorer, 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.

Or. en

Ændringsforslag 414
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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 og 
politikkerne ikke er i overensstemmelse 
med kursen, der er fastlagt i artikel 3, stk. 
1 og 2, eller med EU's klimamål, jf. artikel 
2, stk. 1, eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, eller at fremskridtene i retning af 
hvert af de enkelte mål er utilstrækkelige, 
træffer den de nødvendige foranstaltninger 
i overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 415
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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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. Den 
underretter også Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 416
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 417
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
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Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer 
overensstemmelsen af alle udkast til 
foranstaltninger eller til lovgivningsforslag 
med det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
kurs, når denne er fastlagt, inden 
vedtagelsen af de pågældende 
foranstaltninger eller den konkrete 
lovgivning og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet. Gennem 
anvendelse af klimasikring sørger 
Kommissionen for, at alle 
foranstaltninger og lovgivningsforslag 
bringes på linje med, eller ikke strider 
imod, målet om klimaneutralitet, jf. 
artikel 2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 418
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger, herunder men 
ikke begrænset til lovgivnings- og 
budgetforslag, i lyset af den i artikel 3, stk. 
1 og 2, omhandlede kurs og EU's 
klimamål, jf. artikel 2, stk. 1, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
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enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultaterne heraf på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 419
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, inden vedtagelsen 
og inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet og 
konsekvenserne heraf for samfundet og 
økonomien, som kommer til udtryk ved 
den i artikel 3 omhandlede kurs, inden 
vedtagelsen og inddrager denne analyse i 
enhver konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet på 
vedtagelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 420
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis Kommissionen godkender en 
medlemsstats anmodning om statsstøtte i 
henhold til artikel 108 i TEUF, inkluderer 
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Kommissionen i sin beslutning 
bestemmelser om, at støttemodtagere skal 
påvise, at deres forretningsmodel er på 
linje med målsætningerne indeholdt i 
artikel 2, stk. 1, og artikel 2, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 421
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis Kommissionen udfærdiger 
anbefalinger til Rådet vedrørende 
tilladelse til at indlede 
handelsforhandlinger i henhold til artikel 
207 i TEUF, inkluderer Kommissionen 
bestemmelser, der gør Parisaftalen til et 
centralt element i alle fremtidige handels- 
og investeringsaftaler. Før indgåelse af en 
aftale med tredjeparter påviser 
Kommissionen, at aftalen ikke er i 
modstrid med målsætningerne indeholdt i 
artikel 2, stk. 1 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 422
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 Vurdering af nationale 
foranstaltninger

6 Rapportering af nationale 
foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 423
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fra den 31. oktober 2031 og med 
intervaller, der fastsættes efter behov, 
indsamler Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 424
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 425
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 426
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 427
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 428
Markus Pieper, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 31. oktober 2028 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:

Or. en
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Ændringsforslag 429
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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) 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 
med henblik på at opnå tilpasning til 
klimaændringerne eller en ny mekanisme 
til vurdering af medlemsstaternes 
nationale foranstaltninger, som er 
vedtaget i forbindelse med en reform af 
forordning (EU) 2018/1999. I fraværet af 
nye retningslinjer fra Det Europæiske 
Råds side forbliver forordning (EU) 
2018/1999 i kraft i uændret form

Or. en

Ændringsforslag 430
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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. 

a) sammenhængen mellem og 
effektiviteten af 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 
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1, omhandlede kurs ved den i artikel 3 omhandlede kurs og 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 431
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
der forelægges i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2018/1999, i det omfang 
de er relevante for at nå den i artikel 3, stk. 
1 og 2, omhandlede kurs og EU's 
klimamål, jf. artikel 2, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 432
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 

a) sammenhængen mellem de 
nationale foranstaltninger, idet der tages 
højde for 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 
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kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

kommer til udtryk ved den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs

Or. en

Ændringsforslag 433
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 434
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) de relevante nationale 
foranstaltninger til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 435
Marian-Jean Marinescu

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

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger, idet der tages 
højde for kapaciteten i de nationale 
ressourcer, til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 436
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden af de nationale 
foranstaltninger inden for 
dekarbonisering, klimaomstilling, 
klimaindsats og retfærdig omstilling til at 
sikre fremskridt med hensyn til tilpasning, 
jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 437
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden, i henhold til 
specifikke indikatorer, af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 438
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.

b) tilstrækkeligheden og effektiviteten 
af de relevante nationale foranstaltninger til 
at sikre fremskridt med hensyn til 
tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 439
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de individuelle fremskridt, som 
medlemsstaterne hver især har gjort med 
hensyn til at nå målet om 
klimaneutralitet, jf. artikel 2, stk. 1, og i 
overensstemmelse med den i artikel 3, stk. 
1, omhandlede kurs.

Or. es

Ændringsforslag 440
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af 
medlemsstaternes nationale 
foranstaltninger til at sikre en gradvist 
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voksende andel af optag i henhold til 
specifikke indikatorer, jf. artikel 2, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 441
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilpasning af nationale 
investeringsforanstaltninger, så disse er i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2020/ .... [klassificeringsforordningen].

Or. en

Begrundelse

Henvisning til EU's klassificeringssystem for bæredygtig finansiering, der er aftalt mellem de 
tre EU-institutioner og forskellige politiske grupper og fremmer sammenhæng i politikkerne, 
herunder klimapolitikker, og EU's budgetudgifter. EU's klassificeringssystem udgør en 
grundlæggende referenceramme og fastsætter minimumsstandarder for vurdering af, hvorvidt 
investeringer er bæredygtige. Nationale investeringsforanstaltninger bør ikke understøtte 
aktiviteter, der er i modstrid med klima- eller miljømålene.

Ændringsforslag 442
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) virkningerne af de gennemførte 
foranstaltninger på den nationale 
økonomiske og sociale situation.

Or. en
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Ændringsforslag 443
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstrækkeligheden af de nationale 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til en retfærdig omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 444
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra bb (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) klimapolitikkens virkninger for 
industriens værdiskabelse og især med 
hensyn til målet om at øge industriens 
andel af den totale værdiskabelse, så 
økonomien bliver mere 
konkurrencedygtig og stærk.

Or. en

Ændringsforslag 445
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra bb (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de individuelle fremskridt, som 
medlemsstaterne hver især har gjort med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. es

Ændringsforslag 446
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra bb (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) tilstrækkeligheden af de nationale 
foranstaltninger til at sikre fremskridt 
med hensyn til bekæmpelse af 
energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 447
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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) 2018/1999.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 448
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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) 
2018/1999.

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

Or. en

Ændringsforslag 449
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 30. juni 2021 skal 
medlemsstaterne have tilrettelagt 
nationale strategier for udfasning af støtte 
til fossile brændstoffer, herunder 
indirekte subsidier, 
kapacitetsmekanismer, og subsidier til 
fossile brændstoffer må ikke længere 
være en del af indsatsen for afhjælpning 
af energifattigdom.

Or. en

Begrundelse

Adskillige medlemsstater begyndte at udvikle nationale planer for udfasning af subsidier til 
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fossile brændstoffer. Hvis vi skal udfase fossile brændstoffer, er det nødvendigt med en 
analyse af alle former for subsidier og mekanismer til understøttelse af fossile energikilder, 
herunder indirekte støtteformer, og at stimulere andre medlemsstater til at udvikle nationale 
strategier for principielt at bringe støtten til ophør. Et komplekst tema af denne art skal 
underbygges af et system med analyser, data og vejledninger.

Ændringsforslag 450
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 451
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 

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 
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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.

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 på grundlag af rådgivning 
fra videnskabelige organer såsom IPCC 
og EPCC til medlemsstaterne og yder 
yderligere støtte til gennemførelsen af den 
form for foranstaltninger. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 452
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 fremskridt, der 
har været i den enkelte stat, og de 
kollektive fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med EU's mål 
om klimaneutralitet, 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.

Or. en

Ændringsforslag 453
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
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Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
individuelle fremskridt, som er blevet 
vurderet i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1, at en medlemsstats foranstaltninger 
ikke er i overensstemmelse med Unionens 
mål om klimaneutralitet, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3 omhandlede kurs 
og kriterier, når den først er fastlagt, 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.

Or. en

Ændringsforslag 454
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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 

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 den i artikel 3, stk. 
1 og 2, omhandlede kurs eller EU's 
klimamål, jf. artikel 2, stk. 1, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, 
fremsætter den henstillinger til den 
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medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 455
Marian-Jean Marinescu

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 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, 
niveauet af anvendelse af nationale 
ressourcer samt den økonomiske og 
sociale situation i en medlemsstat, at 
denne 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.

Or. en

Ændringsforslag 456
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, at 
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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.

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, eller at andelen af 
optag ikke vokser i tilfredsstillende grad, 
kan den fremsætte henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 457
Sira Rego

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 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, og 
med nærværende artikels 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.

Or. es

Ændringsforslag 458
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec
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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.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 459
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en henstilling fremsættes i 
overensstemmelse med stk. 2, finder 
følgende principper anvendelse:

udgår

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd 
af solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes
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 
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væsentlig del heraf, skal den begrunde 
hvorfor over for Kommissionen
c) henstillingerne bør supplere de seneste 
landespecifikke henstillinger, der er 
fremsat i forbindelse med det europæiske 
semester.

Or. en

Ændringsforslag 460
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

a) den pågældende medlemsstat 
underretter inden seks måneder fra 
modtagelse af henstillingen 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
den agter at vedtage, for at tage behørigt 
hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

Or. en

Ændringsforslag 461
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 

a) den pågældende medlemsstat 
underretter Kommissionen om de 
foranstaltninger, den agter at vedtage, for 
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Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

at tage behørigt hensyn til henstillingen i 
en ånd af solidaritet mellem 
medlemsstaterne og Unionen og mellem 
medlemsstaterne indbyrdes

Or. en

Ændringsforslag 462
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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. Hvis den 
pågældende medlemsstat beslutter ikke at 
følge en henstilling eller en væsentlig del 
heraf, skal den begrunde hvorfor over for 
Kommissionen, og Kommissionen træffer 
alle nødvendige foranstaltninger i 
henhold til traktaterne

Or. en

Ændringsforslag 463
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henstillingerne bør supplere de 
seneste landespecifikke henstillinger, der 

c) de landespecifikke henstillinger, 
der er fremsat i forbindelse med det 
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er fremsat i forbindelse med det 
europæiske semester.

europæiske semester, bør supplere de 
henstillinger, der er fremsat i 
overensstemmelse med stk. 2, og bidrage 
til at nå denne forordnings målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 464
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henstillingerne bør supplere de 
seneste landespecifikke henstillinger, der er 
fremsat i forbindelse med det europæiske 
semester.

c) henstillingerne bør indgå i de 
seneste landespecifikke henstillinger, der er 
fremsat i forbindelse med det europæiske 
semester.

Or. es

Ændringsforslag 465
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de nationale 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 1, litra a), baserer Kommissionen 
sin vurdering, jf. artikel 5 og 6, på mindst 
følgende:

1. Ud over de nationale 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
6, og indtil forordning (EU) 2018/1999 er 
blevet tilpasset som omtalt ovenfor, 
baserer Kommissionen sin vurdering, jf. 
artikel 5 og 6, på mindst følgende:

Or. en

Ændringsforslag 466
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 Det Fælles 
Forskningscenter

Or. en

Ændringsforslag 467
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
samt

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

Or. en

Ændringsforslag 468
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 469
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra ca (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den seneste globale 
statusopgørelse, jf. Parisaftalens artikel 
14

Or. en

Ændringsforslag 470
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, og samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation samt

Or. en

Ændringsforslag 471
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra EPCC og IPCC; 
samt

Or. en

Ændringsforslag 472
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, samt

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC og IPBES; 
samt

Or. en

Ændringsforslag 473
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, herunder, under 
forudsætning af tilgængelighed, 
investeringer i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2020/… 

e) eventuelle supplerende oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side.
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[klassificeringsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 474
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Miljøagentur bistår 
Kommissionen ved udarbejdelsen af den i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurdering i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

2. Det Europæiske Miljøagentur og 
Det Europæiske Klimapanel bistår 
Kommissionen ved udarbejdelsen af den i 
artikel 5 og 6 omhandlede vurdering i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 475
Sira Rego

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fastsætter en 
supplerende evalueringsprocedure, som 
anvendes, hvis en bestemt aktivitet i en 
medlemsstat, i en periode mellem to 
vurderinger, i væsentlig grad vil kunne 
skade processen hen imod 
klimaneutralitet.

Or. es

Ændringsforslag 476
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
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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 
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.

Medlemsstaterne kan samarbejde med alle 
dele af samfundet og sætte dem i stand til 
at træffe foranstaltninger, der fører hen 
imod et klimaneutralt samfund.

Or. en

Ændringsforslag 477
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle dele af samfundet, herunder lokale og 
regionale forvaltninger, og sætte dem i 
stand til at træffe foranstaltninger, der fører 
hen imod et socialt retfærdigt, 
klimaneutralt samfund. Fremskridt med 
hensyn til, at alle dele af samfundet 
vedtager kvantificerede klimamål, bør 
fremmes gennem incitamenter på EU-
plan og på nationalt plan ved hjælp af 
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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.

passende aktive foranstaltninger, som 
tilskynder til måling af resultaterne af 
deres indsats med hensyn til reduktion af 
udledningerne af drivhusgasser. 
Kommissionen fremmer en inklusiv og 
tilgængelig proces på alle niveauer, 
herunder på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter, forskere, 
industrien, borgerne og civilsamfundet 
med henblik på udveksling af bedste 
praksis og for at identificere 
foranstaltninger og behov, 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.

Or. en

Ændringsforslag 478
Miriam Dalli

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 
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 

Unionen er opsat på at nå de mål, der er 
fastsat i artikel 2, på en måde, som er i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1367/2006. Kommissionen sikrer den 
fulde gennemførelse af 
Aarhuskonventionen og især dens 
bestemmelser vedrørende 
gennemsigtighed, herunder offentlig 
deltagelse, udbredelse af information og 
adgang til retssystemet. I den henseende 
offentliggør Kommissionen alle 
vurderinger, der indeholder 
miljøoplysninger, på en passende, rettidig 
og effektiv måde, som er åben for input 
fra offentligheden, hvor det er relevant. 
Kommissionen søger at samarbejde med 
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forordning (EU) 2018/1999. 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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 479
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

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 
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.

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 
arbejdsmarkedets parter, industriens 
interessenter, 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 
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forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 480
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

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 
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.

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 
arbejdsmarkedets parter, industriens 
interessenter, 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.

Or. en

Ændringsforslag 481
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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 
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.

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 
arbejdsmarkedets parter, borgerne og 
civilsamfundet med henblik på udveksling 
af bedste praksis og for at identificere og 
gennemføre 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.

Or. en

Ændringsforslag 482
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på udveksling af erfaringer 
med god praksis og for at kunne udpege 
tiltag, der vil kunne bidrage til opnåelsen 
af denne forordnings målsætninger, 
trækker Kommissionen på dialoger på 
mange niveauer til fremme af et 
miljøvenligt og klimamodstandsdygtigt 
samfund, som fastlagt af medlemsstaterne 
i overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 483
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
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Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
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 dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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 om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 484
András Gyürk, Edina Tóth

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: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
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 dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
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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 om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
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.

Or. en

Ændringsforslag 485
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 
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fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].
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 dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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 om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
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.

Or. en
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Ændringsforslag 486
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9 Udøvelse af de delegerede 
beføjelser

9 Principper for delegering

Or. en

Ændringsforslag 487
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter finder ikke anvendelse her, 
eftersom afgørelser af grundlæggende 
karakter ikke kan træffes ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 290, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 488
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: [datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse].

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 489
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 490
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 om bedre lovgivning af 13. april 
2016.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 491
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 492
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 493
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 9a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Kommissionen annoncerede i sin 
meddelelse "Et vigtigt øjeblik for Europa: 
Genopretning og forberedelser til den 
næste generation" sin intention om at 
accelerere den digitale omstilling. Covid-
19-krisen har sat fokus på afhængigheden 
af energi for deltagelse i samfundet, 
udøvelsen af borgerskab og evnen til at 
arbejde i en digital økonomi. Med henblik 
på at forebygge social eksklusion og for at 
sikre, at EU-borgerne når deres fulde 
potentiale i forbindelse med den grønne 
og digitale omstilling, foreslår 
Kommissionen en lovgivning, der giver 
EU-borgere ret til energi, herunder 
bestemmelser vedrørende adgang til 
energi samt beskyttelse og støtte til 
sårbare forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 494
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revision

Kommissionen gennemfører en revision 
og rapporterer til Europa-Parlamentet og 
til Rådet inden for seks måneder efter 
hver global statusrapport, som omhandlet 
i artikel 14 i Parisaftalen, om alle dele i 
denne forordning. Kommissionens 
rapport ledsages om nødvendigt af 
lovgivningsforslag.

Or. en
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Ændringsforslag 495
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 10
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 1, 2, 3, 8, 11 og 15 Bilag I og IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 496
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima

a) a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima, og at nå målene for EU's 
industripolitik, især målet om at øge 
andelen af industriens værdiskabelse i 
EU's totale værdiskabelse, så samfundet 
bliver mere konkurrencedygtigt og 
økonomien mere robust

Or. en
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Ændringsforslag 497
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 
klima

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
energiunionens målsætninger og mål og 
den langsigtede EU-forpligtelse over for 
udledningerne af drivhusgasser, jf. 
Parisaftalen, navnlig Unionens klimamål, 
jf. artikel 2 i forordning …/… 
[klimaloven], samt for den første tiårige 
periode fra 2021 til 2030, navnlig 
Unionens 2030-mål for energi og klima

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget genindfører den oprindelige formulering af artikel 1, stk. 1, litra a), i 
forvaltningsforordningen – bare med tilføjelse af det nye mål, der er indeholdt i klimaloven.

Ændringsforslag 498
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen samt for den 
første tiårige periode fra 2021 til 2030, 
navnlig Unionens 2030-mål for energi og 

a) gennemførelse af strategier og 
foranstaltninger med det formål at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"] og målsætningerne og 
målene for energiunionen, internationale 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen 
samt for den første tiårige periode fra 2021 
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klima til 2030, navnlig Unionens 2030-mål for 
energi og klima

Or. en

Ændringsforslag 499
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "fremskrivninger": prognoser over 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn eller over 
udviklinger i energisystemet, der som 
minimum omfatter kvantitative estimater 
for en sekvens af seks fremtidige år, der 
ender på 0 eller 5, umiddelbart efter 
rapporteringsåret

7) "fremskrivninger": prognoser over 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn eller over 
udviklinger i energisystemet, der som 
minimum omfatter kvantitative estimater 
for en sekvens af fire fremtidige år, der 
ender på 0 eller 5, umiddelbart efter 
rapporteringsåret

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindføres definitionen af "prognoser", jf. artikel 2, stk. 7, i 
forvaltningsforordningen.

Ændringsforslag 500
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, nr. 11), affattes således:
11) "Unionens 2030-mål for energi og 
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klima": EU's samlede bindende mål for 
reduktion i udledningerne af 
drivhusgasser på EU's territorium, som 
skal nås senest i 2030, jf. artikel 2, stk. 3, i 
forordning …/... [klimaloven], EU's 
samlede bindende mål for den andel af 
vedvarende energi, der i 2030 forbruges i 
Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 
(EU) 2018/2001, EU's overordnede mål 
for forbedring af energieffektiviteten i 
2030, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 
2012/27/EU, og elsammenkoblingsmålet 
på 15 % for 2030

Or. en

Ændringsforslag 501
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

f) f) en vurdering af virkningerne af 
de planlagte politikker og foranstaltninger 
og af deres virkninger for samfundet og 
økonomien, navnlig i bekæmpelsen af 
energifattigdom, med hensyn til at opfylde 
de i litra b) omhandlede målsætninger, 
herunder deres overensstemmelse med 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de langsigtede 
målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

Or. en
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Ændringsforslag 502
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen og de langsigtede strategier 
som omhandlet i artikel 15

f) en vurdering af virkningerne af de 
planlagte politikker og foranstaltninger 
med hensyn til at opfylde de i litra b) 
omhandlede målsætninger, herunder deres 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
langsigtede målsætninger om reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
Parisaftalen, de langsigtede strategier som 
omhandlet i artikel 15 samt EU's 
industripolitiske mål, jf. COM(2020)0102

Or. en

Ændringsforslag 503
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 4 – litra a – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 4, litra a), afsnit 1, 
affattes nr. iii således:
iii) hvor det er relevant med henblik på at 
indfri målsætninger og mål for 
energiunionen, Unionens tilsagn for 
drivhusemissioner på lang sigt i 
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overensstemmelse med Parisaftalen og 
EU's klimamål, jf. artikel 2 i forordning 
…/… [klimaloven] samt andre 
målsætninger og mål, herunder sektormål 
og tilpasningsmål

Or. en

Ændringsforslag 504
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 8, stk. 2, tilføjes følgende 
litra e):

4) I artikel 8, stk. 2, indsættes 
følgende punkter:

Or. en

Ændringsforslag 505
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og planlagte 
politikker og foranstaltninger bidrager til at 
nå Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"].

e) den måde, hvorpå eksisterende 
politikker og foranstaltninger og planlagte 
politikker og foranstaltninger bidrager til at 
nå Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], samt internationale 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 506
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 8 – stk. 2 – litra ea (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hvordan eksisterende politikker og 
foranstaltninger og planlagte politikker 
og foranstaltninger bidrager til opnåelsen 
af EU's industripolitiske mål i 
overensstemmelse med COM(2020)0102.

Or. en

Ændringsforslag 507
Nicolás González Casares
for S&D-Gruppen
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, forskere, 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, 
investorer og andre relevante interessenter 
samt offentligheden aktivt kan involvere 
sig og drøfte gennemførelsen af Unionens 
mål om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
de forskellige scenarier, der opstilles for 
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gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, sektorspecifikke køreplaner 
og strategier samt strategier for en 
retfærdig omstilling drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog.

Or. en

Ændringsforslag 508
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, navnlig repræsentanter for 
SMV'erne, den digitale sektor, investorer 
og andre relevante interessenter samt 
offentligheden aktivt kan involvere sig og 
drøfte gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Or. en
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Ændringsforslag 509
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte gennemførelsen 
af Unionens mål om klimaneutralitet, som 
er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], de forskellige scenarier, 
der opstilles for energi- og klimapolitikken, 
herunder på lang sigt, og hvor de kan 
gennemgå opnåede fremskridt, medmindre 
de allerede råder over en struktur, der 
opfylder formålet. Integrerede nationale 
energi- og klimaplaner kan drøftes inden 
for rammerne af en sådan dialog."

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
fagforeninger, erhvervslivet, investorer og 
andre relevante interessenter samt 
offentligheden aktivt kan involvere sig og 
drøfte gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog."

Or. en

Ændringsforslag 510
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 

Hver medlemsstat etablerer en klima- og 
energidialog på flere niveauer i henhold til 
de nationale regler, hvor lokale 
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myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte 
gennemførelsen af Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"], de 
forskellige scenarier, der opstilles for 
energi- og klimapolitikken, herunder på 
lang sigt, og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog.

myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet, investorer og andre relevante 
interessenter samt offentligheden aktivt 
kan involvere sig og drøfte forskellige 
scenarier, der opstilles for energi- og 
klimapolitikken, herunder for 2030, 2040, 
2050 og længere frem med henblik på at 
nå Unionens klimamål, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], og hvor de kan gennemgå 
opnåede fremskridt, medmindre de allerede 
råder over en struktur, der opfylder 
formålet. Integrerede nationale energi- og 
klimaplaner kan drøftes inden for 
rammerne af en sådan dialog;

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at inddrage alle interessenter jævnligt og aktivt i forbindelse 
med vurderingen af fremskridtene hen imod klimaneutralitet.

Ændringsforslag 511
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 5a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 15, stk. 1, affattes således:
Senest den 1. januar 2020, dernæst senest 
den 1. januar 2029 og hvert tiende år 
derefter, opstiller hver medlemsstat og 
forelægger Kommissionen sin langsigtede 
strategi for perioden frem til 2040, 2050 
og med en horisont på 30 år. 
Medlemsstaterne bør i fornødent omfang 
opdatere disse strategier hvert femte år.

Or. en
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Begrundelse

Under planlægningen af de langsigtede nationale strategier bør medlemsstaterne ikke alene 
arbejde med et 30-årsperspektiv, jf. forvaltningsforordningens artikel 15, stk. 1, men også se 
frem mod 2040 og 2050, således at klimaneutralitetsmålet indeholdt i nærværende forordning 
tages i betragtning. Det foreslåede ændringsforslag er i udgangspunktet en kopi af 
forvaltningsforordningens artikel 15, stk. 1, som er tilpasset, så den langsigtede strategi også 
omfatter 2040 og 2050.

Ændringsforslag 512
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 
i forordning …/… ["klimaloven"]

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens 
målsætning om, på baggrund af de ifølge 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) nødvendige 
reduktioner, at reducere Unionens 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv måde og øge optaget 
gennem dræn i bestræbelserne på at nå 
temperaturmålene i Parisaftalen og 
således opnå en balance mellem 
menneskeskabte emissioner fra kilder og 
optag af drivhusgasser gennem dræn 
inden for Unionen senest i 2040 og, 
såfremt det bliver relevant, opnå negative 
emissioner derefter

Or. en

Begrundelse

Artikel 15, stk. 3, litra c), i forvaltningsforordningen indeholder en opfordring til at opnå 
"[...] en balance mellem menneskeskabte emissioner fra kilder og optag af drivhusgasser 
gennem dræn inden for Unionen så tidligt som muligt [...]".  Ændringsforslaget er en kopi af 
dette punkt med den tilpasning, at datoen for opnåelsen af klimaneutralitet nu er fastsat i 
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nærværende forordning, dvs. i klimaloven.

Ændringsforslag 513
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/…  ["klimaloven"]

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]; 
reduktion af udledninger ved kilden skal 
prioriteres over optag af drivhusgasser

Or. es

Ændringsforslag 514
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"]

c) opnå langsigtede reduktioner af 
drivhusgasemissionerne og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
klimaneutralitet, som er fastsat i artikel 2 i 
forordning …/… ["klimaloven"] og 
internationale forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen

Or. en
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Ændringsforslag 515
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 29, stk. 1, litra a), affattes 
således:
a) opnåede fremskridt på EU-niveau med 
henblik på at nå målene om nulemission 
af drivhusgasser og om kursen for 
reduktion af udledningen af 
drivhusgasser, som omhandlet i 
forordning…/...[klimaloven], og at 
opfylde energiunionens målsætninger, 
herunder for den første tiårsperiodes 
vedkommende Unionens 2030-mål for 
energi og klima, navnlig med henblik på 
at undgå underopfyldelse i forhold til 
Unionens 2030-mål for vedvarende energi 
og energieffektivitet

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget genindføres den oprindelige ordlyd af artikel 29, stk. 1, litra a), i 
forvaltningsloven – bare med den nødvendige tilføjelse, at Kommissionen bør evaluere de 
fremskridt, der vedrører opfyldelsen af målet om nulemission, og den tilhørende kurs, som 
omhandlet i klimaloven.

Ændringsforslag 516
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 6b (nyt)
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Artikel 29 – stk. 5 – litra aa (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6b) I artikel 29, stk. 5, indsættes 
følgende litra aa):
aa) målene om nulemission af 
drivhusgasser og kursen vedrørende 
reduktion af udledningen af 
drivhusgasser, som er omhandlet i 
forordning …/...[klimaloven]

Or. en

Ændringsforslag 517
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag I – del 1 – afdeling A – underpunkt 3.11 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målet om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"]

i) Politikker og foranstaltninger til 
opfyldelse af målet, som er fastsat i 
forordning (EU) 2018/842, som omhandlet 
i punkt 2.1.1, samt politikker og 
foranstaltninger til overholdelse af 
forordning (EU) 2018/841, omfattende alle 
centrale udledende sektorer og sektorer til 
forøgelse af optag, med et perspektiv på 
målet om klimaneutralitet, som er fastsat i 
artikel 2 i forordning …/… ["klimaloven"], 
samt internationale forpligtelser i henhold 
til Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 518
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 - nr. 7 – litra b
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag I – del 1 – afdeling B – underpunkt 5.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5, stk. 5, Bidraget fra planlagte 
politikker og foranstaltninger til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"]

5, stk. 5, Bidraget fra planlagte 
politikker og foranstaltninger til at nå 
Unionens mål om klimaneutralitet, som er 
fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
["klimaloven"], samt internationale 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 519
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7a (nyt)
Forordning 2018/1999
Bilag IV – underpunkt 2.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I bilag IV affattes underpunkt 
2.1.1 således:
2.1.1. Projekterede emissionsreduktioner 
og forbedring af optaget senest i 2050

Or. en

Ændringsforslag 520
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 7b (ny)
Forordning 2018/1999
Bilag IV – underpunkt 2.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) I bilag IV affattes underpunkt 
2.1.2 således:
2.1.2. Nationale emissionsreduktionsmål 
for 2030 og fremefter, såfremt de 
foreligger, idet medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til artikel 2, stk. 1, i 
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forordning …/... [klimaloven] tages i 
betragtning

Or. en

Ændringsforslag 521
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2018/1999
Bilag VI – litra c – litra viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens mål om klimaneutralitet, 
som er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
[klimaloven], og til opfyldelsen af den 
langsigtede strategi, der er omhandlet i 
artikel 15

viii) en vurdering af, i hvilket omfang 
politikken eller foranstaltningen bidrager 
til at nå Unionens mål om klimaneutralitet, 
som er fastsat i artikel 2 i forordning …/… 
[klimaloven], og om opfyldelsen af de 
internationale forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen med henblik på 
gennemførelsen af den langsigtede 
strategi, der er omhandlet i artikel 15.

Or. en

Ændringsforslag 522
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
EU's medlemsstater og Det Europæiske 
Råd opfordres til at genoverveje deres 
tidligere forpligtelser og Det Europæiske 
Råds konklusioner med hensyn til de 
såkaldte klimamål for 2030 og målet om 
klimaneutralitet i 2050 og, om nødvendigt, 
tilpasse målene inden for en rimelig 
tidsramme, så de kan gennemføres til 
gavn for borgere, virksomheder og miljø 
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uden at true eller endda ødelægge hele 
industrisektorer og millioner af 
arbejdspladser gennem urealistiske mål 
for emissionsreduktioner, som hviler på 
modeller, der er ideologisk baseret. 
Kommissionen opfordres til, på baggrund 
af evt. nye konklusioner fra Det 
Europæiske Råd vedrørende en rationel 
miljøpolitik, efterfølgende at fremsætte et 
forslag med henblik på en tilsvarende 
ændring af forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 523
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 524
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning er bindende i alle 
enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Or. en


