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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har sammen med flere lande, lokale myndigheder og videnskabsfolk 
erklæret, at vores klode står over for en nødsituation på klima- og miljøområdet. For at undgå 
en accelereret og uafvendelig klimaændring og et massivt fald i biodiversiteten skal de 
globale drivhusgasemissioner hurtigt reduceres. Som svar på denne udfordring har Europa-
Kommissionen forelagt en grøn pagt, der har til formål at gøre Europa til det første 
klimaneutrale kontinent inden 2050 og opnå økonomisk udvikling med respekt for planetens 
naturlige grænser, samtidig med at der sikres en retfærdig overgang, der ikke lader nogen 
mennesker eller steder i stikken. Klimalovgivningen udgør en hjørnesten i den pagt, der 
værner om klimaneutraliteten, og som udgør grundlaget for EU's klimaindsats i de kommende 
årtier.

Klimalovgivningen fastsætter det generelle forløb for Unionens emissionsreduktioner, men de 
klimamål, som Kommissionen har foreslået, er ikke i overensstemmelse med den seneste 
tilgængelige videnskabelige dokumentation. Ifølge FN's Miljøprograms Emission Gap Report 
fra 20191 skal emissionerne reduceres med 7,6 % pr. år fra 2020 for at nå Parisaftalens mål 
om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau. Med dette 
mål for øje bør EU opnå klimaneutralitet senest i 2040 og øge sit 2030-mål til mindst 65 % i 
forhold til 1990.

Det vil kræve en dybtgående forandring af vores samfund og alle økonomiske sektorer, 
navnlig transportsektoren, at opnå klimaneutralitet. Transportsektoren er den største udleder i 
EU og tegner sig for 27 % af EU's drivhusgasemissioner. Desuden er det den eneste sektor, 
der har øget sine emissioner siden 1990: i 2017 lå emissionerne på 28 % over 1990-niveauet. 
De udfordringer, der ligger i at omdanne denne sektor, er ikke begrænset til vej- eller 
jernbanetransport, men omfatter også transport ad indre vandveje, luftfart og søfart.

Luftfarts- og søfartssektoren er store udledere, og i 2017 var de ansvarlige for den største 
procentvise stigning i drivhusgasemissioner. Stadig viser analysen, at de nuværende globale 
mål og foranstaltninger, som Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen 
for International Civil Luftfart (ICAO) påtænker at indføre, ikke vil føre til den krævede 
emissionsreduktion, og at der er behov for yderligere, betydelige tiltag for at nå målet om 
nettonulemissioner. Ordføreren foreslår derfor, at Kommissionen fremlægger en omfattende 
lovgivning for at sikre, at luftfarts- og søfartssektoren bringes i overensstemmelse med 
klimalovens mål. For luftfarten er den samlede klimavirkning væsentligt højere end dens 
drivhusgasemissioner. Ordføreren mener derfor, at det er vigtigt at føje disse ikke-CO2-
relaterede virkninger af luftfarten til forordningens anvendelsesområde.

Forslaget fra ordføreren omfatter også oprettelsen af et europæisk panel for klimaændringer 
(EPCC), et uafhængigt videnskabeligt rådgivende panel om klimaændringer. EPCC's rolle er 
at overvåge drivhusgasemissioner og andre klimavirkninger i Unionen og medlemsstaterne og 
om nødvendigt at fremsætte henstillinger i overensstemmelse med klimalovens mål. Den 
offentliggør også senest seks måneder efter hver global statusopgørelse af Parisaftalen en 
rapport om sammenhængen i Unionens klimamål som fastsat i denne forordning med det 
formål at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau.

1 UNEP Emission gap report, 2019: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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For at sikre at al EU-lovgivning er forenelig med målsætningen om klimaneutralitet, vurderer 
Kommissionen alle udkast til foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige og 
budgetmæssige forslag inden vedtagelsen. Ordføreren foreslår også, at Kommissionen skal 
vurdere al relevant eksisterende EU-lovgivning og -budgetter og om nødvendigt foreslå 
ændringer. Endelig foreslår ordføreren, at Kommissionen fremlægger en omfattende analyse 
af alle direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer i alle medlemsstater.

For hvert år vi undlader at gribe ind, øges omfanget af vanskeligheder og omkostningerne ved 
at reducere emissionerne. Vi befinder os nu på randen af en permanent overskridelse af 
1.5°-målet, hvilket vil få enorme sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Vi har 
brug for en ambitiøs klimalov efterfulgt af konkrete foranstaltninger, hvis vi virkelig ønsker at 
nå vores klimamål, redde og genskabe vores økosystemer og gøre jordkloden beboelig for de 
kommende generationer. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Kommissionen har i sin meddelelse 
"Den europæiske grønne pagt"19 af 
11. december 2019 fastlagt en ny 
vækststrategi, der sigter mod at omstille 
EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 
2050 ikke længere er nogen 
nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor 
den økonomiske vækst er afkoblet fra 
ressourceanvendelsen. Strategien har 
ligeledes til formål at beskytte, bevare og 
øge Unionens naturkapital og beskytte 
borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og konsekvenser. 
Samtidig skal omstillingen være retfærdig 
og inklusiv, så ingen lades i stikken, 
herunder gennem opkvalificering og 
omskoling af arbejdsstyrken.
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__________________ __________________
19 Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, COM(2019) 640 
final af 11. december 2019.

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Et fast og forudsigeligt, langsigtet 
mål er af afgørende betydning for at 
bidrage til den økonomiske og 
samfundsmæssige forandring, 
beskæftigelse og vækst og opfyldelsen af 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt for 
på en retfærdig og omkostningseffektiv 
måde at nå temperaturmålet om at 
begrænse den globale opvarmning til et 
godt stykke under 2 °C over det 
førindustrielle niveau og fortsætte 
bestræbelserne på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau, som er fastlagt i 
Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, 
som blev vedtaget på den 
21. partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer ("Parisaftalen").

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionens og medlemsstaternes 
klimaindsats har til formål at beskytte 
mennesker og planeten, velfærd, velstand, 
sundhed, fødevaresystemerne, 
økosystemernes integritet og 
biodiversiteten mod truslen fra 
klimaændringer inden for rammerne af 

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

2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og med henblik på at opfylde 
målene i Parisaftalen, maksimere 
velstanden, beskæftigelsen og det sociale 
fremskridt inden for klodens 
begrænsninger og mindske samfundets 
sårbarhed over for klimaændringer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Hvis der skal opnås 
klimaneutralitet, kræver det bidrag fra og 
en gennemgribende omlægning af alle 
økonomiske sektorer, herunder 
transportsektoren, idet blandt andet 
princippet om, at forureneren betaler, 
anvendes, og denne omlægning bør 
tilpasses specielt til de enkelte sektorers 
særlige træk og karakteristika. I lyset af 
energiproduktionens og energiforbrugets 
betydning for drivhusgasemissioner er 
overgangen til et bæredygtigt, økonomisk 
overkommeligt og sikkert energisystem, 
der bygger på et velfungerende indre 
marked for energi, af afgørende betydning. 
Den digitale omstilling, teknologisk 
innovation og forskning og udvikling er 
uundværlige drivkræfter med henblik på at 
nå målet om klimaneutralitet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 

(10) Klimaændringer er en global 
udfordring, som kræver internationalt 
samarbejde. Unionen er en global leder i 
omstillingen hen imod klimaneutralitet, og 
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styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati.

den er fast besluttet på at bidrage til at 
hæve det globale ambitionsniveau og 
styrke den globale reaktion på 
klimaændringer ved hjælp af alle de 
værktøjer, den har til rådighed, herunder 
klimadiplomati, og på grundlag af 
international solidaritet og ansvarsfølelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Målet om klimaneutralitet bør nås 
på europæisk plan og sikre lige vilkår og 
konkurrencedygtighed, herunder 
udvikling af en WTO-kompatibel 
CO2-justeringsmekanisme og 
genforhandling af traktaten om det 
europæiske energicharter for at fremme 
bæredygtige energiinvesteringer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Parlamentet har opfordret 
til, at den nødvendige overgang til et 
klimaneutralt samfund sker senest i 2050, 
og at denne gøres til en europæisk 
succeshistorie33, og Parlamentet har 
erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise34. Det Europæiske Råd nåede i 
sine konklusioner af 12. december 201935 
til enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at det 
er nødvendigt at indføre en befordrende 
ramme, og at omstillingen vil kræve 
betydelige offentlige og private 

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

investeringer. Det Europæiske Råd 
opfordrede desuden Kommissionen til at 
udarbejde et forslag til EU's langsigtede 
strategi snarest muligt i 2020 med henblik 
på vedtagelse heraf i Rådet og forelæggelse 
for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer.

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Unionen bør fortsætte sine 
bestræbelser på at fremme en cirkulær 
økonomi og yderligere støtte løsninger 
med vedvarende energi, der kan erstatte 
produkter og materialer baseret på fossile 
brændstoffer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Tilpasning er et nøgleelement i den 
langsigtede globale indsats over for 
klimaændringer. Medlemsstaterne og 
Unionen bør derfor forbedre deres 
tilpasningskapacitet, styrke 
modstandsdygtigheden og mindske 
sårbarheden over for klimaændringer som 
fastsat i artikel 7 i Parisaftalen og 
maksimere de gensidige fordele i 
samspillet med andre miljøpolitikker og 
anden miljølovgivning. Medlemsstaterne 
bør vedtage omfattende og ambitiøse 
nationale tilpasningsstrategier og -planer 
under hensyntagen til særlige regionale 
og lokale forhold, og idet de anvender 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Når de træffer de relevante 
foranstaltninger på EU-plan og på nationalt 
plan for at nå målet om klimaneutralitet, 
bør medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen også 
tage hensyn til bidraget fra omstillingen til 
klimaneutralitet til borgernes velfærd, 
samfundets velstand og økonomiens 
konkurrenceevne og langsigtede 
bæredygtighed, sikkerheden og den 
prismæssige overkommelighed med 
hensyn til energi og fødevarer, den 
specifikke situation, klimaresultat og 
særtræk, der kendetegner de forskellige 
økonomiske sektorer, herunder transport 
og mobilitet; retfærdighed og solidaritet på 
tværs af og i medlemsstaterne på baggrund 
af deres økonomiske kapacitet, nationale 
forhold og behovet for konvergens over tid, 
behovet for at tage hensyn til de 
kommende foranstaltningers potentielle 
sociale virkninger for at gøre omstillingen 
fair og socialt retfærdig, idet ingen lades i 
stikken; behovet for tilgængelige, 
pålidelige og nøjagtige oplysninger om 
miljøresultater, således at borgerne kan 
træffe mere bæredygtige og klimavenlige 
valg; den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's resultater; behovet for at integrere 
risici i forbindelse med klimaændringer i 
investerings- og planlægningsbeslutninger; 
omkostningseffektivitet og princippet om 
teknologineutralitet i forbindelse med at 
opnå reduktion og øget optag af 
drivhusgasemissionerne; udviklingen over 
tid af den miljømæssige integritet og det 
miljømæssige ambitionsniveau. 
Transportsektoren kendetegnes af 
langsigtede investeringer. Behovet for en 
stabil, forudsigelig og finansielt forsvarlig 
ramme er væsentligt i denne sektor for at 
garantere bæredygtige investeringer og 
pålidelighed for investorer, navnlig ved at 
undgå fænomenet med strandede aktiver, 
især for investeringer i infrastrukturer 
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med en kraftig teknologisk fastlåsning.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på 50 til 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå 
emissionsreduktioner på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990.

(17) Kommissionen bebudede i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne pagt" 
sin hensigt om at foretage en vurdering og 
fremsætte forslag med henblik på at øge 
Unionens mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner i 2030 for at sikre 
dette reduktionsmåls overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet senest i 
2050. I samme meddelelse understregede 
Kommissionen, at alle EU-politikker bør 
bidrage til målet om klimaneutralitet, og at 
alle sektorer bør løfte deres del af opgaven. 
Senest i september 2020 bør 
Kommissionen på grundlag af en 
omfattende konsekvensanalyse og under 
hensyntagen til sin analyse af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, som forelægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/199936, foretage en 
gennemgang af Unionens 2030-mål for 
klimaet og undersøge mulighederne for et 
nyt 2030-mål på mindst 55 % reduktion af 
emissionerne sammenlignet med 
niveauerne i 1990. Såfremt den finder det 
nødvendigt at ændre Unionens mål for 
2030, bør den fremsætte forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af denne 
forordning i relevant omfang. Derudover 
bør Kommissionen senest den 30. juni 
2021 vurdere, hvordan EU-lovgivningen til 
gennemførelse af dette mål bør ændres 
med henblik på at opnå disse 
emissionsreduktioner. Senest i september 
2025 bør Kommissionen i lyset af den 
nyeste videnskabelige dokumentation og 
på grundlag af en omfattende 
konsekvensvurdering undersøge 
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mulighederne for at fastsætte et ambitiøst 
EU-mål for 2040 for emissionsreduktioner 
sammenlignet med 1990.

__________________ __________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Kommissionen bør vurdere 
beskæftigelsesbehovet, herunder 
uddannelseskrav, udvikling af økonomien 
og etablering af en fair og retfærdig 
omstilling.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at Unionen og 
medlemsstaterne fortsat er på rette vej til at 
nå målet om klimaneutralitet og opnå 
fremskridt med hensyn til tilpasning, bør 
Kommissionen regelmæssigt vurdere 
fremskridtene. Hvis de kollektive 

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

individuelle fremskridt, som 
medlemsstaterne gør med hensyn til at nå 
målet om klimaneutralitet eller med hensyn 
til tilpasning, er utilstrækkelige, eller 
Unionens foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med målet om 
klimaneutralitet eller er utilstrækkelige til 
at øge tilpasningsevnen, styrke 
modstandsdygtigheden og regenereringen 
af økosystemerne eller mindske 
sårbarheden, bør Kommissionen træffe de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen bør også regelmæssigt 
vurdere relevante nationale foranstaltninger 
og fremsætte henstillinger, såfremt den 
konstaterer, at en medlemsstats 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med målet om klimaneutralitet eller er 
utilstrækkelige til at øge tilpasningsevnen, 
styrke modstandsdygtigheden og 
regenereringen af økosystemerne og 
mindske sårbarheden over for 
klimaændringer. Hvis en medlemsstat 
konsekvent undlader at efterkomme 
Kommissionens henstillinger, bør 
Kommissionen træffe de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør sikre en robust 
og objektiv vurdering på grundlag af de 
seneste videnskabelige, tekniske og 
socioøkonomiske oplysninger, der 
repræsenterer en bred vifte af uafhængig 
ekspertise, og den bør basere sin vurdering 
på relevante oplysninger, herunder 
oplysninger, der fremlægges og rapporteres 
af medlemsstaterne, rapporter fra Det 
Europæiske Miljøagentur og den bedste 

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

tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, herunder rapporter fra 
IPCC og den seneste statusopgørelse i 
overensstemmelse med artikel 14 i 
Parisaftalen. Eftersom Kommissionen har 
forpligtet sig til at undersøge, hvordan EU-
klassificering kan anvendes i den offentlige 
sektor i forbindelse med den europæiske 
grønne pagt, bør dette omfatte oplysninger 
om miljømæssigt bæredygtige 
investeringer fra Unionens og 
medlemsstaternes side, der er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/… [klassificeringsforordningen], når 
sådanne oplysninger bliver tilgængelige. 
Kommissionen bør anvende europæiske 
statistikker og data, hvor sådanne findes, 
og søge ekspertrådgivning. Det Europæiske 
Miljøagentur bør bistå Kommissionen i 
overensstemmelse med sit årlige 
arbejdsprogram.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Eftersom borgerne spiller en vigtig 
rolle i at fremme omstillingen til 
klimaneutralitet, bør der gøres en indsats 
for at fremme et stærkt offentligt og socialt 
engagement i klimaindsatsen. 
Kommissionen bør derfor søge at 
samarbejde med alle dele af samfundet, 
herunder borgere, økonomiske og sociale 
partnere, civilsamfundet, 
forskersamfundet samt de lokale og 
regionale myndigheder, og sætte dem i 
stand til at træffe foranstaltninger, der fører 
henimod et klimaneutralt samfund, 
herunder ved at lancere en europæisk 
klimapagt.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre forudsigelighed for og 
tillid blandt alle økonomiske aktører, 
herunder virksomheder, arbejdstagere, 
investorer og forbrugere, og sikre en 
uigenkaldelig omstilling til 
klimaneutralitet og en gradvis reduktion 
over tid samt for at bidrage til 
vurderingen af sammenhængen mellem 
foranstaltninger og fremskridt i forhold til 
målet om klimaneutralitet bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at fastlægge en kurs for opnåelse af 
drivhusgasneutralitet senest 2050. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning37. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(21) For at nå denne forordnings mål 
på en omkostningseffektiv måde er det 
afgørende at sikre forudsigelighed, 
stabilitet og tillid for alle berørte 
økonomiske sektorer, herunder 
virksomheder, arbejdstagere, investorer 
og forbrugere.

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Kommissionen fremhæver i sin 
meddelelse "Den europæiske grønne 
pagt"1a nødvendigheden af at fremskynde 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
mobilitet som en prioriteret politik med 
henblik på klimaneutralitet. For at sikre 
omstillingen i retning af bæredygtig og 
intelligent mobilitet har Kommissionen 
bebudet, at den vil vedtage en omfattende 
strategi for bæredygtig og intelligent 
mobilitet i 2020 med ambitiøse 
foranstaltninger, der tager sigte på 
betydeligt at reducere emissioner af CO2 
og forurenende stoffer inden for alle 
transportformer, herunder ved at fremme 
udbredelsen af rene køretøjer og 
alternative brændstoffer for vej-, sø- og 
lufttransport, idet man øger andelen af 
mere bæredygtige transportformer såsom 
jernbane og indre vandveje og forbedrer 
effektiviteten i hele transportsystemet, 
fremmer mere bæredygtige forbrugervalg 
og lavemissionspraksisser og investerer i 
lav- og nulemissionsløsninger, herunder 
infrastruktur.
__________________
1a Kommissionens meddelelse – Den 
europæiske grønne pagt, 
COM(2019)0640.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Et effektivt transportsystem af god 
kvalitet er væsentligt for, at det indre 
marked kan fungere ordentligt, og for 
borgernes livskvalitet, idet de nyder deres 
frihed til at rejse. Det muliggør 
økonomisk udvikling og jobskabelse. 
Transporten skal imidlertid være 
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bæredygtig i lyset af de nye udfordringer, 
der skal imødegås. Transport tegner sig 
for mindst en fjerdedel af Unionens 
drivhusgasemissioner. Mens der er gjort 
væsentlige fremskridt i retning af at 
reducere transportsektorens CO2-aftryk, 
herunder ved at øge 
brændstofeffektiviteten, øge brugen af 
bæredygtige transportbrændstoffer, 
mindske trafikbelastningen, skifte over til 
mindre forurenende transportformer eller 
opfylde mere stringente 
emissionsstandarder, har man i 
transportsektoren ikke set det samme fald 
i emissioner som i andre sektorer. Alle 
transportformer vil være nødt til at 
bidrage til dekarboniseringen af 
transportsektoren i overensstemmelse med 
målet om at opnå en klimaneutral 
økonomi, hvilket kræver en 90 % 
reduktion af transportemissionerne inden 
2050. En så ambitiøs emissionsreduktion 
kræver en omfattende omlægning af hele 
transportsektoren til bæredygtig 
nulemissionsmobilitet. I denne 
omlægning spiller luftfarts- og 
søfartssektorerne en særlig rolle på 
baggrund af den forventede drastiske 
stigning i deres emissioner frem til 2050 
og deres udpræget internationale 
karakter. Kommissionen bør senest i 2021 
forelægge en strategi med et omfattende 
sæt foranstaltninger til at sikre, at alle 
transportmåder og især den 
internationale sø-, luft- og vejtransport 
hver især bidrager med en passende andel 
til klimaneutralitetsmålet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23c) Transportinfrastrukturen kan 
spille en central rolle i fremskyndelsen af 
omstillingen til bæredygtig og intelligent 
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mobilitet ved at understøtte et modalskift 
til mere bæredygtige transportmåder, 
navnlig for godstransport. Samtidig kan 
begivenheder som følge af 
klimaændringer såsom stigende 
vandstand, ekstreme vejrforhold, tørke og 
stigende temperaturer medføre 
infrastrukturskader, driftsforstyrrelser, 
pres på forsyningskædens kapacitet og 
effektivitet og følgelig få negative 
konsekvenser for europæisk mobilitet. 
Fuldendelsen af hovednettet for det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) 
inden 2030 og fuldendelsen af det 
komplementære TEN-T-net inden 2040 er 
af allerstørste vigtighed, idet der tages 
hensyn til de forpligtelser, der er fastlagt i 
EU-lovgivningen om håndtering af 
drivhusgasemissionerne i forbindelse med 
projekter gennem hele deres livscyklus. 
Kommissionen bør endvidere overveje at 
foreslå en lovramme for at øge 
risikostyringen, modstandsdygtigheden og 
klimatilpasningen i 
transportinfrastrukturen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 23 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23d) Konnektiviteten i det europæiske 
jernbanenet, navnlig internationale 
forbindelser, for at gøre passagertransport 
med jernbane mere attraktivt ved 
mellemlange og lange rejser og 
forbedringer af jernbanernes og de indre 
vandvejes kapacitet til transport af gods 
bør være kernen i Unionens 
lovgivningsmæssige tiltag.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
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Betragtning 23 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23e) Det er vigtigt at sikre, at der 
foretages tilstrækkelige investeringer i 
udviklingen af passende infrastruktur til 
nulemissionsmobilitet, herunder 
intermodale platforme, og at Connecting 
Europe-faciliteten (CEF) kommer til at 
spille en øget rolle med hensyn til at støtte 
omstillingen til intelligent, bæredygtig og 
sikker mobilitet i Unionen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 23 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23f) I tråd med Unionens indsats for at 
flytte vejtransport til jernbanetransport 
for at sætte den mest CO2-effektive 
transportform forrest og samtidig tage 
højde for det kommende europæiske år 
for jernbanetransport i 2021 bør der 
navnlig lægges lovgivningsmæssig vægt 
på at skabe et reelt europæisk 
jernbaneområde ved at fjerne alle 
administrative byrder og protektionistisk 
national lovgivning inden 2024.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 23 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23g) For at nå målet om 
klimaneutralitet senest i 2050 som anført i 
den europæiske grønne pagt bør 
Kommissionen også styrke den særlige 
lovgivning om resultatstandarder for CO2-
emissioner for biler, varevogne og 
lastbiler, fremlægge særlige 
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foranstaltninger, som skal bane vejen for 
elektrificering af vejtransport og tage 
initiativ til at øge produktionen og 
anvendelsen af bæredygtige alternative 
brændstoffer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 23 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23h) Europa-Parlamentet har 
bemærket, at de nuværende globale mål 
og foranstaltninger, som Den 
Internationale Søfartsorganisation og 
Organisationen for International Civil 
Luftfart påtænker at indføre, ikke vil leve 
op til den krævede emissionsreduktion, 
selv hvis de gennemføres fuldt ud, og at 
der er behov for yderligere, betydelige 
tiltag på europæisk og globalt plan i 
overensstemmelse med målsætningen om 
drivhusgasneutralitet1a på tværs af hele 
økonomien;
__________________
1a Europa-Parlamentets beslutning af 28. 
november 2019 om FN's konference om 
klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien 
(COP 25) (2019/2712(RSP))

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 23 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23i) Alle relevante EU-agenturer på 
transportområdet bør bidrage til 
omlægningen af transportsektoren til 
klimaneutralitet. Med henblik herpå har 
Den Europæiske Unions 
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Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i 
overensstemmelse med artikel 87 i 
forordning 2018/11391a fået mandat til at 
offentliggøre miljørapporten om 
europæisk luftfart med status for 
miljøbeskyttelse i forbindelse med civil 
luftfart i Unionen, der indeholder 
henstillinger til, hvordan man kan 
håndtere kløften mellem den europæiske 
luftfartssektors miljøresultater og 
klimaneutralitetsmålene. Endvidere har 
EU etableret et pilotprojekt med henblik 
på at udvikle et miljømærkeprogram, der 
giver passagerer, offentligheden og andre 
aktører, herunder private og offentlige 
investorer, lettilgængelige, pålidelige og 
uafhængige oplysninger om luftfartens 
klimaresultater. I henhold til artikel 30, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF1b har EASA fået 
mandat til at gennemføre en undersøgelse 
for at tage højde for den seneste 
videnskabelige udvikling i forbindelse 
med ikke-CO2-emissioner fra luftfarten, 
der resulterer i klimavirkninger i de 
højere luftlag, herunder dannelse af 
kondensstriber, deres udvikling til 
cirrusskyer samt de direkte virkninger af 
sulfataerosoler og sod. Undersøgelsen bør 
offentliggøres og fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet hurtigst muligt med 
en fremhævelse af de tekniske og 
operationelle foranstaltninger for at løse 
problemet.
__________________
1a Europa-Parlamentet og Rådets 
forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 
om fælles regler for civil luftfart og 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur og om 
ændring af forordning (EF) nr. 
2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 
996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 
2014/30/EU og 2014/53/EU og om 
ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) 
nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) 
nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 
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1). 
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF 
(EUT 275 af 25.10.2003, s. 32).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 23 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23j) Covid-19-pandemien har haft en 
uhørt indvirkning på samfundet og 
økonomien. De virkninger, som 
pandemien har haft for specifikke 
sektorer, bør tages behørigt i betragtning. 
På den anden side giver den økonomiske 
genopretning en enestående mulighed for 
at fremskynde tempoet i omstillingen til 
klimaneutralitet ved at prioritere 
investeringer i dekarbonisering og 
bæredygtige teknologier.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i bestræbelserne på 
at nå det langsigtede temperaturmål, som er 
fastsat i artikel 2 i Parisaftalen, og den 
opstiller en ramme for at opnå fremskridt i 
bestræbelserne på at nå det globale 
tilpasningsmål, der er fastsat i artikel 7 i 
Parisaftalen.

Ved denne forordning fastsættes et 
bindende mål om klimaneutralitet i 
Unionen og for de enkelte medlemsstater 
så hurtigt som muligt og senest i 2050 i 
bestræbelserne på at nå det langsigtede 
temperaturmål, som er fastsat i artikel 2 i 
Parisaftalen, og den opstiller en ramme for 
at opnå fremskridt i bestræbelserne på at nå 
det globale tilpasningsmål, der er fastsat i 
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artikel 7 i Parisaftalen.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De emissioner og det optag af 
drivhusgasser, der finder sted i Unionen, 
og som er reguleret ved EU-lovgivning, 
skal være i balance så tidligt som muligt 
og senest i 2050, således at 
nettoemissionerne nedbringes til nul senest 
denne dato. Hver medlemsstat skal nå 
drivhusgasneutralitet på sit område senest 
i 2050.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fra den dato, hvor emissionerne i 
Unionen har nået klimaneutralitet som 
fastlagt i stk. 1, sikrer Unionen og 
medlemsstaterne, at optaget af 
drivhusgasser overstiger emissionerne i 
Unionen og på de enkelte medlemsstaters 
territorium.

Ændringsforslag 31

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

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

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

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 



AD\1209977DA.docx 25/42 PE650.613v02-00

DA

Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
mindst 55 % sammenlignet med 1990 og 
nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen skal navnlig evaluere 
mulighederne for at tilpasse EU-
relaterede emissioner fra alle 
transportmåder til 2030-målet for 
klimaneutralitet med henblik på at 
reducere disse emissioner til nul senest i 
2050 og forelægge lovgivningsforslag, 
hvor det er relevant. Uanset stk. 1 sikrer 
Kommissionen, at investeringer, der 
allerede er planlagt af de nationale 
energi- og klimaplaner inden ... [datoen 
for denne forordnings ikrafttræden], 
beskyttes, i det mindste indtil tilbuddet er 
blevet matchet af efterspørgslen og ikke 
længere end til 2050.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. september 2025 
undersøger Kommissionen i lyset af målet 
om klimaneutralitet i artikel 2, stk. 1, og 
de seneste videnskabelige resultater og på 
grundlag af en omfattende 
konsekvensanalyse mulighederne for at 
fastsætte et ambitiøst EU-klimamål for 
2040 for emissionsreduktioner i forhold til 
1990 og fremsætter i givet fald forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 35
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen vurderer senest 18 
måneder efter vedtagelsen af klimamålet 
for 2040, hvordan EU-lovgivning, der er 
relevant for opfyldelsen af dette mål, skal 
ændres, og træffer de nødvendige 
foranstaltninger, herunder vedtagelse af 
lovgivningsforslag, i overensstemmelse 
med traktaterne.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 30. september 2025 
vedtager Kommissionen, hvis det er 
relevant, på grundlag af de i stk. 3 
omhandlede kriterier et forslag til retsakt 
for at fastlægge en kurs på EU-plan for at 
nå det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål. 
Senest seks måneder efter hver af de 
globale statusopgørelser, som er omhandlet 
i artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen 
og forelægger, hvis det er relevant, og i 
lyset af den nyeste videnskabelige 
dokumentation forslag til retsakter for at 
justere denne kurs.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kursen tager sit udgangspunkt i 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
2, stk. 3.

2. Kursen omhandlet i stk. 1 tager sit 
udgangspunkt i Unionens 2030-mål for 
klimaet, jf. artikel 2, stk. 3.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når Kommissionen fremsætter et 
forslag til retsakt for at fastlægge en kurs i 
overensstemmelse med stk. 1, tager den 
hensyn til følgende:

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
økonomisk effektivitet, herunder 
tilpasningsomkostninger og 
omkostningerne ved manglende handling 
eller forsinket klimaindsats

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen og den 
langsigtede bæredygtighed af EU's 
økonomi, herunder enhver mulig kulstof- 
og investeringslækage gennem 
eksternalisering og udlicitering 

Ændringsforslag 41

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

c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige teknologier 
hvad angår analyse af livscyklus, 
herunder deres nuværende udbredelse på 
markedet og eventuel videre udvikling og 
anvendelse

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) energieffektivitet, overkommelige 
energipriser og energiforsyningssikkerhed

d) energieffektivitet, overkommelige 
energi- og råvarepriser og -
forsyningssikkerhed

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder i 
forskellige økonomiske sektorer, i en 
tværsektoriel tilgang, idet der tages 
hensyn til de risici, der er forbundet med 
strandede aktiver, idet forudsigeligheden 
af investeringer i de pågældende sektorer 
sikres;
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Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) den specifikke situation, 
klimaresultat og særtræk, der kendetegner 
de forskellige økonomiske sektorer;

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) behovet for at sikre en fair og 
socialt retfærdig omstilling for alle i alle 
områder af Unionen, idet der sikres let og 
prisoverkommelig adgang til 
grundlæggende tjenester, herunder 
mobilitet;

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort for 
at nå de langsigtede mål i Parisaftalen og 
det endelige mål for De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer

i) den internationale udvikling og de 
globale bestræbelser, der er gjort for at nå 
de langsigtede mål i Parisaftalen og det 
endelige mål for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, idet 
der tages hensyn til Unionens rolle og 
ansvar på internationalt plan;

Ændringsforslag 48
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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 på grundlag af en 
opdateret EU-strategi for tilpasning til 
klimaændringer1a.

__________________
1a COM(2013)0216.

Ændringsforslag 49

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 i samarbejde med de 
regionale og lokale myndigheder gennem 
deres integrerede nationale energi- og 
klimaplaner tilpasningsstrategier og -
planer, som skal indeholde omfattende 
rammer for risikohåndtering, der bygger på 
robuste klima- og 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger og tager hensyn til 
den økonomiske og sociale dimension.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen overvejer at foreslå 
en lovgivningsmæssig ramme for at øge 
risikostyringen, modstandsdygtigheden og 
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klimatilpasningen med hensyn til 
transportinfrastrukturen.

Ændringsforslag 51

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 i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs

Ændringsforslag 52

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.

Ændringsforslag 53

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 gør konklusionerne af 
denne vurdering offentligt tilgængelige og 
forelægger dem 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.
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Ændringsforslag 54

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, finansiering 
eller 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.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen fremlægger forslag 
til udfasning af direkte og indirekte EU-
støtte og national støtte til fossile 
brændstoffer.

Ændringsforslag 56

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 relevante 
nationale foranstaltninger og den relevante 
nationale kapacitet til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Ændringsforslag 57
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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 gør konklusionerne af 
denne vurdering offentligt tilgængelige og 
forelægger dem 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.

Ændringsforslag 58

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 det mål, 
som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs, eller er 
utilstrækkelige til at sikre fremskridt med 
hensyn til tilpasning, jf. artikel 4, 
fremsætter den, hvis det er relevant, 
behørigt begrundede henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende medlemsstat tager 
behørigt hensyn til henstillingen i en ånd 

a) den pågældende medlemsstat 
træffer alle nødvendige foranstaltninger 
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af solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

for at gennemføre henstillingen i en ånd af 
solidaritet mellem medlemsstaterne og 
Unionen og mellem medlemsstaterne 
indbyrdes

Ændringsforslag 60

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 truffet 
foranstaltninger for at gennemføre 
henstillingen. Hvis den pågældende 
medlemsstat beslutter ikke at følge en 
henstilling eller en væsentlig del heraf, skal 
den behørigt begrunde hvorfor over for 
Kommissionen

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af, at en medlemsstat 
konsekvent undlader at opfylde de 
forpligtelser, der er fastsat i stk. 3, træffer 
Kommissionen passende foranstaltninger.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger, der er fremlagt og a) oplysninger, der er fremlagt og 
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indberettet i henhold til forordning (EU) 
2018/1999

indberettet i henhold til forordning (EU) 
2018/1999 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, 
herunder de foreløbige nationale 
rapporter om gennemførelsen af de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner, der er omhandlet i denne 
forordning 

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur

b) rapporter fra Det Europæiske 
Miljøagentur og andre relevante EU-
agenturer, herunder agenturer på 
transportområdet

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) europæiske statistikker og data, 
herunder data om tab som følge af negative 
klimapåvirkninger, vurderinger af 
omkostningerne ved manglende handling 
eller en forsinket klimaindsats, samt 
socioøkonomiske data, hvis sådanne 
foreligger

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 

d) den bedste tilgængelige og nyeste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
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de seneste rapporter fra IPCC, og de seneste rapporter fra IPCC, herunder 
med hensyn til andre klimavirkninger 
såsom dem, der forårsages af ændringer i 
cirrusskylaget

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den internationale udvikling og de 
internationale bestræbelser, der er gjort 
på globalt plan for at nå det langsigtede 
temperaturmål i Parisaftalen, herunder 
den seneste statusopgørelse, der er 
omhandlet i Parisaftalens artikel 14

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) niveauet for opnåelse af 
målsætningerne for økonomisk og social 
udvikling, herunder de gennemførte 
foranstaltningers indvirkning på den 
nationale og sociale situation

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) teknologisk innovation og de 
bedste tilgængelige teknologier i de 
berørte sektorer
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Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(dd) behovet for lovgivningsmæssig 
konsekvens og stabilitet for at opretholde 
et gunstigt investeringsmiljø samt

Ændringsforslag 70

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 økonomiske 
partnere og arbejdsmarkedets parter fra 
alle relevante sektorer, interessenter fra 
industrien, 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.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra ... [OP: date of entry into force of this 
Regulation].
3. Den i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning 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 
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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.

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klima- og energidialog på flere niveauer Klimaændringsdialog på flere niveauer og 
på tværs af sektorer

Ændringsforslag 73

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

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 
klimaændringsdialog 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 klimapolitikken i de 
forskellige sektorer, herunder på lang sigt, 
og hvor de kan gennemgå opnåede 
fremskridt, medmindre de allerede råder 
over en struktur, der opfylder formålet. 
Integrerede nationale planer og strategier 
for, herunder men ikke begrænset til, 
energi, klima, boliger, landbrug, 
biodiversitet og mobilitet kan drøftes inden 
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for rammerne af en sådan dialog.
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