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Ændringsforslag 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. Kommissionen foretager 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 
virkningerne af covid-19-pandemien, og 
den undersøger mulighederne for et nyt 
2030-mål for emissionsreduktionerne på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990. 
Gennemgangen skal være baseret på en 
solid konsekvensanalyse, der tager højde 
for de sociale og økonomiske virkninger 
af covid-19-krisen samt potentielle sociale 
virkninger af fremtidige tiltag. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant. Kommissionen skal 
parallelt hermed også bestræbe sig på at 
udvikle en metode til beregning af 
livscyklusemissioner for visse produkter, 
særlig for køretøjer til vejfærdsel, fly og 
søfartøjer.

Or. en

Begrundelse

Ændringen af 2030-målene planlægges blot to år efter vedtagelsen af de eksisterende 
klimamål. For at sikre en klar lovgivningsramme og for at retfærdiggøre det nye 
ambitionsniveau, samtidig med at der tages højde for principperne om bedre regulering, bør 
ændringen af målene være baseret på en solid konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 243
Rovana Plumb, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3
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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 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 på 
baggrund af en grundig 
konsekvensanalyse så mange 
gennemførlige og omkostningseffektive 
muligheder som muligt ud fra et 
økonomisk og især et socialt perspektiv 
for et nyt 2030-mål for 
emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990. Den vil også 
skulle omfatte en cost-benefit-
undersøgelse på medlemsstatsniveau. 
Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 244
Marian-Jean Marinescu

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 december 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. Denne 
gennemgang skal være baseret på et 
omfattende studie, der tager højde for den 
økonomiske, sociale, klimamæssige og 
politiske virkning. Hvis Kommissionen 
anser det for nødvendigt at foreslå et nyt 
2030-mål for klimaet, fremsætter den 
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forslag om ændring af forordning 
2018/1999 og 2018/842 i henhold hertil.

Or. en

Ændringsforslag 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 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 
medlemsstaterne mener, at det første mål 
er for restriktivt, ændrer Kommissionen 
det specifikke mål og fremsætter de 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet, 
som den anser for relevante.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal høres, hvis de mål, som Kommissionen beslutter, synes at være for 
restriktive for dem og udsætter økonomien i de sektorer, der berøres af disse mål, for risiko.

Ændringsforslag 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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. 

3. I lyset af målene i artikel 2, stk. 1, 
skal Unionens 2030-mål for klimaet, jf. 
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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.

artikel 2, stk. 11, i forordning (EU) nr. 
2018/1999, fastsættes til 
emissionsreduktioner på 70% 
sammenlignet med 1990.

Or. en

Ændringsforslag 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet og i 
lyset den hidtil usete økonomiske nedgang 
som følge af covid-19-pandemien 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. Hvis 
Kommissionen anser det for nødvendigt at 
ændre dette mål, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det omfang, 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 248
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3
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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, på baggrund af en 
omfattende og robust konsekvensanalyse, 
der tager højde for den socioøkonomiske 
virkning af covid-19-krisen, 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. Hvis Kommissionen anser det 
for nødvendigt at ændre dette mål, 
fremsætter den forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet i det omfang, det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke på forhånd vurdere resultatet af konsekvensanalysen ved allerede at indsætte nye 
2030-mål. Idet covid-19-krisen fører til enorme og historiske socioøkonomiske udfordringer, 
er det endvidere vigtigt, at der tages højde for virkningerne og konsekvenserne af krisen i den 
igangværende konsekvensanalyse, som Kommissionen udfører på 2030-målene.

Ændringsforslag 249
Sara Cerdas

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, 

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, 
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det er relevant. det er relevant, med omtanke for en 
passende tidsplan for vurdering og 
drøftelse af dem.

Or. en

Ændringsforslag 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 for at opnå 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 65 % 
sammenlignet med 1990. Kommissionen 
fremsætter forslag til Europa-Parlamentet i 
henhold hertil.

Or. en

Ændringsforslag 251
Andrey Novakov

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 

3. Senest i september 2020 foreslår 
Kommissionen i lyset af det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet en 
ændring 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 
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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.

emissionsreduktionerne på 50 til 55 % 
sammenlignet med 1990 ved at 
gennemføre en sektorkonsekvensanalyse. 
Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 252
Kathleen Van Brempt

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 for at opnå 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 sætter et nyt 2030-mål 
for emissionsreduktionerne på mindst 55 til 
65 % sammenlignet med 1990. 
Kommissionen fremsætter forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i henhold 
hertil.

Or. en

Ændringsforslag 253
Angel Dzhambazki

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 

3. Senest i september 2020 foretager 
Kommissionen en gennemgang af 
Unionens 2030-mål for klimaet, jf. artikel 
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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.

2, stk. 11, i forordning (EU) 2018/1999, og 
i synergi med hver medlemsstats 
økonomiske genopretning efter covid-19-
krisen. Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at ændre dette mål, fremsætter 
den forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 254
Isabel García Muñoz

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 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 behørigt 
begrundede forslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet i det omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 255
Elena Kountoura

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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 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 70 % 
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.

Or. en

Ændringsforslag 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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. Kommissionen foretager 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.

Or. en

Begrundelse

For at tage behørigt højde for de virkninger, som covid-19-krisen har frembragt, har 
Kommissionen muligvis brug for mere tid til at vurdere den aktuelle situation og foreslå nye 
mål for 2030.
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Ændringsforslag 257
Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan hele EU-
lovgivningen, der er relevant for 
opnåelsen af Unionens 2030-klimamål, 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
65 % sammenlignet med 1990 og nå det i 
artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den træffer de 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne. 
Kommissionen evaluerer navnlig 
mulighederne for at tilpasse emissionerne 
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fra luftfart og søtransport til 2030-målet 
og 2050-målet for klimaneutralitet med 
henblik på at reducere disse emissioner til 
nul senest i 2050 og fremsætter 
lovgivningsforslag, hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke ændre reglerne på noget tidspunkt efter forgodtbefindende og uden at 
tage højde for medlemsstaternes reelle kapaciteter og problemer i forbindelse med 
opfyldelsen af disse målsætninger.

Ændringsforslag 260
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen, 
der er relevant for opnåelse af Unionens 
2030-mål, bør ændres med henblik på at 
gøre det muligt at opnå 
emissionsreduktioner på mindst 55 til 65 % 
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 evaluerer 
navnlig mulighederne for at tilpasse 
emissionerne fra luftfart og søtransport til 
2030-målet og 2050-målet for 
klimaneutralitet med henblik på at 
reducere disse emissioner til nul senest i 
2050 og fremsætter lovgivningsforslag, 
hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 261
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 50 
til 55 % sammenlignet med 1990 og nå det 
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. I denne 
sammenhæng sikrer Kommissionen, at 
investeringer, der allerede er planlagt i 
nationale energi- og klimaplaner inden 
denne forordnings ikrafttræden, beskyttes, 
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i det mindste indtil tilbuddet er blevet 
matchet af efterspørgslen.

Or. en

Ændringsforslag 262
Barbara Thaler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan covid-19-
pandemien har ændret det europæiske og 
globale landskab, hvad 2030-målet angår.

Or. en

Ændringsforslag 263
Johan Van Overtveldt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
50 til 55 % sammenlignet med 1990 og nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, og den overvejer at træffe 
de nødvendige foranstaltninger, herunder 

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at 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.
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vedtagelsen af lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke på forhånd vurdere resultatet af konsekvensanalysen ved allerede at indsætte nye 
2030-mål. Idet covid-19-krisen fører til enorme og historiske socioøkonomiske udfordringer, 
er det endvidere vigtigt, at der tages højde for virkningerne og konsekvenserne af krisen i den 
igangværende konsekvensanalyse, som Kommissionen udfører på 2030-målene.

Ændringsforslag 264
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå 2030-målene for klimaet, 
der er vedtaget i henhold til stk. 3, 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.

Or. en

Ændringsforslag 265
Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 

4. Senest den 30. juni 2021 foreslår 
Kommissionen en vurdering af, hvordan 
EU-lovgivningen til gennemførelse af 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 266
Elena Kountoura

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
70 % 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.

Or. en

Ændringsforslag 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 

4. Senest den 30. juni 2021 vurderer 
Kommissionen, hvordan EU-lovgivningen 
til gennemførelse af Unionens 2030-mål 
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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.

bør ændres med henblik på at gøre det 
muligt at opnå emissionsreduktioner på 
70 % 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.

Or. en

Ændringsforslag 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 31. december 2025 og 
efterfølgende hvert femte år skal 
Kommissionen gennemgå og om 
nødvendigt opdatere målsætningerne i 
denne artikel ved at fremsætte det 
relevante forslag for Europa-Parlamentet 
og Rådet under hensyntagen til følgende 
elementer:
a) de foreløbige nationale rapporter om 
gennemførelsen af de integrerede 
nationale energi- og klimaplaner som 
nævnt i 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 forordninger (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
b) niveauet af opfyldelse af målsætninger 
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for økonomisk og social udvikling
c) den internationale kontekst og dens 
indvirkning på EU's klimapolitik
d) teknologisk innovation og de bedste 
tilgængelige teknologier i de berørte 
sektorer
e) eventuelle situationer, der kan henføres 
under force majeure, og forberedelser til 
sådanne situationer.

Or. en

Begrundelse

Lovgiverne i EU bør have mulighed for om nødvendigt at ændre og opdatere målsætningerne 
i denne forordning under hensyntagen til udviklingen af den teknologiske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige ramme.

Ændringsforslag 269
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest i december 2025 udarbejder 
Kommissionen en omfattende 
undersøgelse, der tager højde for den 
økonomiske, sociale, klimamæssige og 
politiske virkning på EU-plan og globalt 
plan. Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at foreslå et nyt 2030-mål for 
klimaet, fremsætter den forslag om 
ændring af forordning 2018/1999 og 
2018/842 i henhold hertil og om ændring 
af anden EU-lovgivning, der bidrager til 
opnåelse af målet om klimaneutralitet i 
artikel 2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 270
Kathleen Van Brempt
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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 
efter en detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et EU-2040-
mål for klimaændringer på mellem 80 og 
85 % i forhold til 1990 og fremsætter i 
givet fald forslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vurderer senest 12 
måneder efter vedtagelsen af klimamålet 
for 2040, hvordan al EU-lovgivning, der 
er relevant for opfyldelsen af dette mål, 
skal ændres. Kommissionen træffer de 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
vedtagelse af nye lovgivningsforslag, i 
overensstemmelse med traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4a. Senest den 30. september 2025 
undersøger Kommissionen i lyset af målet 
om klimaneutralitet i artikel 2, stk. 1, og 
efter en detaljeret konsekvensanalyse 
mulighederne for at fastsætte et EU-2040-
mål for klimaændringer og fremsætter i 
givet fald forslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved vurdering af behovet for 
vedtagelse af nye lovgivningsforslag, der 
reviderer eksisterende lovgivning og 
politikker, tager Kommissionen højde for 
lovgivningsmæssig overensstemmelse og 
stabilitet for at bevare et gunstigt miljø for 
fremtidssikre investeringer.

Or. en

Begrundelse

Målet om klimaneutralitet understøttes bedst af en stabil politisk ramme, der sikrer et 
forudsigeligt og positivt investeringsmiljø, som giver mulighed for en smidig og 
omkostningseffektiv omstilling til klimaneutralitet. Dette skal sikre industriens forpligtelse i 
forhold til 2050-målet.

Ændringsforslag 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 275
Kathleen Van Brempt

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 al EU-lovgivning, der 
er relevant for opfyldelsen af dette mål, 
skal ændres, og fremsætter de nødvendige 
lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 276
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Bidrag til opfyldelse af målet om 

klimaneutralitet
For at opfylde målet om klimaneutralitet 
skal alle medlemsstater og alle sektorer 
yde de nødvendige bidrag, herunder 
transportsektoren med fuld inklusion af 
luftfart og søtransport. For at planlægge 
og overvåge de nødvendige tiltag i alle 
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sektorer skal der fastlægges køreplaner 
for klimaneutralitet i de enkelte sektorer, 
som skal evalueres og tilpasses af 
Kommissionen på faste tidspunkter. 

Or. en

Ændringsforslag 277
Angel Dzhambazki

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 

1. Samtidig med at der fastlægges en 
kurs for drivhusgasemissioner på EU-
plan, der sigter efter at opnå 
drivhusgasneutralitet frem til 2050, 
fremsætter Kommissionen relevante 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet. Senest seks 
måneder efter hver af de globale 



PE652.582v01-00 24/96 AM\1206523DA.docx

DA

statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 279
Marian-Jean Marinescu

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 i december 2023 udarbejder 
Kommissionen et omfattende studie på 
baggrund af elementerne i stk. 3 i denne 
artikel og den første globale 
statusopgørelse omtalt i artikel 14 i 
Parisaftalen. Kommissionen anvender 
dette studie til at fastlægge et forslag til 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.

Or. en

Ændringsforslag 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 

1. På baggrund af de kriterier, der er 
fastlagt i stk. 3, vurderer Kommissionen 
muligheden for at fastlægge en kurs frem 
til 2050 på EU-plan for at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet.
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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.

Or. en

Begrundelse

Unionens emissionsmål er afgørende elementer i Unionens politik for bekæmpelse af 
klimaforandringer. Af denne årsag bør beregningen af kursen for opfyldelse af målsætningen 
om klimaneutralitet i Unionen inden 2050 fuldt ud omfatte EU-lovgivere og være underlagt 
fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 281
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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. juni 2021 vurderer 
Kommissionen muligheden for at definere 
en kurs frem til 2050 på EU-plan for at nå 
det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet.

På baggrund af denne vurdering 
fremsætter Kommissionen et 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 282
Barbara Thaler
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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. Efter hver af de globale 
statusopgørelser, som er omhandlet i 
artikel 14 i Parisaftalen, foretager 
Kommissionen en gennemgang af kursen. 
Hvis Kommissionen anser det for 
nødvendigt at foreslå yderligere 
lovgivning, fremsætter den forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet i det 
omfang, det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 283
Andor Deli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen vurderer på 
baggrund af kriterierne i stk. 3 
muligheden for at fastlægge en kurs frem 
til 2050 på EU-plan for at nå det i artikel 2, 
stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet og 
foreslår Rådet og Europa-Parlamentet at 
ændre denne forordning i henhold hertil.

Or. en

Ændringsforslag 284
Johan Van Overtveldt
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen vurderer 
mulighederne for en kurs frem til 2050 på 
EU-plan for at nå det i artikel 2, stk. 1, 
fastsatte mål om klimaneutralitet og 
fremsætter lovgivningsforslag, hvor det er 
relevant. Senest seks måneder efter hver af 
de globale statusopgørelser, som er 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen, 
foretager Kommissionen en gennemgang 
af kursen og fremsætter 
lovgivningsforslag, hvor det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er uacceptabelt og tilsidesætter de to medlovgivere. Det uofficielle 
dokument fra Den Juridiske Tjeneste beskriver klart argumenterne imod delegationen af 
beføjelser til Kommissionen for fastlæggelse af en kurs mod 2050.

Ændringsforslag 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 
vurderer Kommissionen kursen 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 
og fremsætter lovgivningsforslag.

Or. en
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Ændringsforslag 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
fastlægger Kommissionen på grundlag af 
kriterierne i stk. 3 en kurs på EU-plan for 
opnåelse af det mål, der er fastsat i artikel 
2, stk. 1, og fremsætter et passende forslag 
til lovgivning herom. Senest seks måneder 
efter hver af de globale statusopgørelser, 
som er omhandlet i artikel 14 i 
Parisaftalen, foretager Kommissionen en 
gennemgang af kursen.

Or. en

Ændringsforslag 287
Angel Dzhambazki

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Unionens emissionsmål er afgørende elementer i Unionens politik for bekæmpelse af 
klimaforandringer. Af denne årsag bør beregningen af kursen for opfyldelse af målsætningen 
om klimaneutralitet i Unionen inden 2050 fuldt ud omfatte EU-lovgivere og være underlagt 
fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 289
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forslaget og gennemgangene af 
kursen jf. stk. 1 i denne artikel skal 
vedtages ved ændring af forordning 
2018/1999 og 2018/842 og enhver anden 
EU-lovgivning, der bidrager til at nå 
målet om klimaneutralitet jf. artikel 2, stk. 
1.

Or. en

Ændringsforslag 290
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastlægger en 
kurs i overensstemmelse med stk. 1, tager 

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

Or. en

Ændringsforslag 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 292
Elena Kountoura

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet, der tager hensyn til alle 
omkostninger ved en forsinket 
klimaindsats

Or. en

Ændringsforslag 293
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet, herunder 
omkostningerne ved manglende handling
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Or. en

Ændringsforslag 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet, herunder 
tilpasningsomkostninger

Or. en

Ændringsforslag 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet

a) omkostningseffektivitet og 
energieffektivitet, herunder 
tilpasningsomkostninger

Or. en

Begrundelse

Projektet bør tage hensyn til investeringsomkostninger til teknisk tilpasning af nye teknologier 
til eksisterende anlæg og udstyr. Disse omkostninger kan være betydelige.

Ændringsforslag 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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aa) den bedste tilgængelige og seneste 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC

Or. en

Ændringsforslag 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) 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

Or. en

Ændringsforslag 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konkurrenceevnen i EU's økonomi udgår

Or. en

Ændringsforslag 299
Tilly Metz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) konkurrenceevnen i EU's økonomi b) konkurrenceevnen i EU's økonomi 
og dens langsigtede bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 300
Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremstillingsindustriens 
konkurrenceevne og betydningen af at 
modvirke outsourcing af produktionen til 
et tredjeland, der fører til kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 301
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de sektorspecifikke køreplaner for 
klimaneutralitet i artikel 2a

Or. en

Ændringsforslag 302
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) samfundsmæssige konsekvenser



PE652.582v01-00 34/96 AM\1206523DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 303
Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) konkurrenceevne for de dele af 
transportsektoren, der er udsat for 
international konkurrence, og 
betydningen af at modvirke afregistrering 
af skibe og fly i EU for at omregistrere i et 
tredjeland, hvilket fører til kulstoflækage

Or. en

Ændringsforslag 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) teknologi baseret på en meget lav 
udnyttelse af energi og naturressourcer, 
robusthed, genvindelighed og 
tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) den bedste tilgængelige teknologi c) de bedste tilgængelige teknologier, 
deres nuværende markedsudbredelse og 
betingelserne for deres videre anvendelse

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal beregne kursen baseret på de bedste teknologier på markedet og 
tilgængeligheden heraf.

Ændringsforslag 306
Andor Deli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
og princippet om teknologisk neutralitet

Or. en

Ændringsforslag 307
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi i 
lyset af deres livscyklusanalyse og 
innovation

Or. en

Ændringsforslag 308
Isabel García Muñoz
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den bedste tilgængelige teknologi c) den bedste tilgængelige teknologi 
med hensyn til bæredygtighed, innovation 
og modstandskraft

Or. en

Ændringsforslag 309
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de forskellige økonomiske 
sektorers karakteristika

Or. en

Ændringsforslag 310
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) prismæssigt overkommelige 
råmaterialer

Or. en

Ændringsforslag 311
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den samlede kapacitet til at indføre 
teknologier baseret på grøn energi

Or. en

Ændringsforslag 312
Andor Deli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) medlemsstaternes suverænitet med 
hensyn til at bestemme deres egen 
kombination af energikilder

Or. en

Ændringsforslag 313
Andor Deli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) nationale strategier og planer til at 
opnå klimaneutralitet

Or. en

Ændringsforslag 314
Isabel García Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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e) retfærdighed og solidaritet mellem 
og i medlemsstaterne

e) retfærdighed, solidaritet og 
engagement med hensyn til 
klimaneutralitet mellem og i 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 315
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) behovet for tilgængelige, pålidelige 
og nøjagtige oplysninger om 
miljøresultater, således at borgerne kan 
træffe mere bæredygtige og klimavenlige 
valg

Or. en

Ændringsforslag 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forskellige nationale 
omstændigheder i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

g) investeringsbehov og -muligheder udgår

Or. en

Ændringsforslag 318
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder 
for at undgå fænomenet med uvirksomme 
aktiver og samtidig sikre forudsigelighed 
for de berørte sektorer, navnlig med 
hensyn til transportinfrastrukturer

Or. en

Ændringsforslag 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder, 
herunder størrelsen af den tilgængelige 
finansielle støtte fra EU's fonde

Or. en

Ændringsforslag 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov og -muligheder, 
herunder graden af tilgængelig støtte via 
EU-finansieringen

Or. en

Begrundelse

Et af de centrale elementer for at nå målsætningerne i nulemissionsstrategien er at sikre 
tilstrækkelige finansielle støttemekanismer til nødvendige energimæssige og digitale 
omlægninger, innovation og forskning samt sikring af ensartede betingelser for omlægning.

Ændringsforslag 321
Isabel García Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringsbehov og -muligheder g) investeringsbehov, muligheder og 
udfordringer, navnlig med hensyn til 
økonomisk diversificering

Or. en

Ændringsforslag 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) behovet for forudsigelighed og 
lovgivningsmæssig stabilitet med hensyn 
til fremtidssikrede investeringer

Or. en

Begrundelse

Målet om klimaneutralitet kan bedst støttes gennem en stabil politisk ramme, der sikrer et 
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forudsigeligt og positivt investeringsmiljø, der muliggør en smidig og omkostningseffektiv 
overgang til klimaneutralitet. Dette er for at sikre industriens forpligtelse til at opfylde 2050-
målet.

Ændringsforslag 323
Elena Kountoura

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 ved at sikre 
lige og økonomisk overkommelig adgang 
for alle til bæredygtig energi, fødevarer, 
bolig og mobilitet og retten til 
beskæftigelse med anstændige 
lønniveauer og en garanteret 
minimumsindkomst for alle

Or. en

Ændringsforslag 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 ved at sikre 
arbejdstagere erhvervsmæssige 
omskolingsmekanismer rettet mod 
bæredygtige sektorer, samtidig med at de 
nuværende lønniveauer opretholdes og 
opgraderes

Or. en

Ændringsforslag 325
José Ramón Bauzá Díaz
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for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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, 
realistisk og socialt retfærdig omstilling 
for mennesker og territorier

Or. en

Ændringsforslag 326
Isabel García Muñoz

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 og investere i 
en fair og socialt retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) udviklinger i transport- og 
mobilitetssektoren med hensyn til aktuelle 
eller potentielle økonomiske chok for at 
undgå økonomisk tilbagegang og tab af 
konkurrenceevne

Or. en
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Ændringsforslag 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) EU's ansvar for historiske 
emissioner, som kan ses som klimagæld, 
og dets teknologiske og økonomiske 
ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 329
Angel Dzhambazki

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 

udgår
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klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 331
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Or. en

Begrundelse

Europa er ansvarlig for 9 % af verdens drivhusgasemissioner og repræsenterer lidt over 6 % 
af verdens befolkning. Bestræbelser for at bekæmpe klimaændringer vil lykkes, hvis resten af 
verden gør betydelige fremskridt i denne henseende.

Ændringsforslag 332
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en
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Ændringsforslag 333
Angel Dzhambazki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Andrey Novakov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) en omfattende tværsektionel 
tilgang med passende hensyntagen til de 
pågældende indikatorer med 
klimaresultater for specifikke sektorer, 
navnlig transport og mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) medlemsstaters, regioners eller 
lokale enheders gode praksis, lovgivning 
eller politik forud for eller efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 338
Andor Deli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) anerkendelse af naturgas som en 
overgangsenergikilde og dens rolle i 
overgangen til kulstofneutral økonomi.
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Or. en

Ændringsforslag 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forebyggelse af kulstof- og 
investeringslækage, navnlig i den 
energiintensive industri, der er udsat for 
global konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forebyggelse af risikoen for 
kulstoflækage, navnlig i energiintensive 
industrier, der er udsat for global 
konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Forebyggelse af kulstoflækage bør være et vigtigt element i de konsekvensanalyser, der 
ledsager beslutninger om fastsættelse af klimamål. Analysen af effektiviteten af EU's tiltag for 
at beskytte klimaet bør også tage hensyn til problemerne med at undgå 
konkurrenceforvridning på globalt plan, bevarelse af job og investering i EU.

Ændringsforslag 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 3 - litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser af covid-19-pandemien.

Or. en

Begrundelse

Covid-19-pandemien har forårsaget en samfundsmæssig og økonomisk krise uden fortilfælde i 
hele EU. Ved vurdering af kursen og fastsættelse af 2030-målene bør Kommissionen tage 
højde for den seneste udvikling af covid-19-krisen.

Ændringsforslag 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) CO2-fodaftryk i forbindelse med 
vareforbruget i EU.

Or. en

Ændringsforslag 343
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) potentielle samfundsmæssige 
konsekvenser af fremtidige 
foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Når Kommissionen træffer de relevante foranstaltninger på EU-plan og nationalt plan for at 
nå målet om klimaneutralitet, bør den overveje indvirkningerne af omstillingen til 
klimaneutralitet på borgerne, samfundets velstand og økonomiens konkurrenceevne for at 
sikre en rimelig og retfærdig omstilling.

Ændringsforslag 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) en inklusiv tværsektoriel tilgang 
baseret på indikatorerne for 
klimaresultater i specifikke sektorer 
såsom transport og mobilitet.

Or. en

Begrundelse

Ved beregning af kursen bør Kommissionen tage højde for de sektorspecifikke indikatorer.

Ændringsforslag 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Unionens kulstofbudget

Senest den 30. juni 2021 udarbejder 
Kommissionen et EU-kulstofbudget og 
fremsætter om nødvendigt forslag til 
retsakter for Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 346
Carles Puigdemont i Casamajó

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, især på de områder, hvor der 
ifølge den videnskabelige viden er enighed 
om, at virkningerne af klimaændringer er 
alvorlige.

Or. en

Ændringsforslag 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 EU's økonomiske og 
samfundsmæssige modstandsdygtighed og 
mindske sårbarheden over for 
klimaændringer i overensstemmelse med 
artikel 7 i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 348
Kathleen Van Brempt
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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 og 
alle konsekvenserne heraf i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 349
Kathleen Van Brempt

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. Medlemsstaterne 
og EU opstiller en liste over strategiske 
sektorer og værdikæder, som er afgørende 
for at sikre et modstandsdygtigt, 
klimasikret, sundt, socialt retfærdigt og 
fremtidssikret EU. Der fastsættes 
nødvendige investeringer og politiske 
foranstaltninger til bevarelse eller 
genopbygning af disse sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 350
Carles Puigdemont i Casamajó
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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. Disse strategier og 
planer skal omfatte deres regioner og, 
hvis det er relevant, store kommuner eller 
lokale konglomerater.

Or. en

Ændringsforslag 351
Marian-Jean Marinescu

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 gennem de integrerede 
nationale energi- og klimaplaner 
tilpasningsstrategier og -planer, som skal 
indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 352
Isabel García Muñoz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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 regionale 
og lokale myndigheder 
tilpasningsstrategier og -planer, som skal 
indeholde omfattende rammer for 
risikohåndtering, der bygger på robuste 
klima- og sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 økonomiske, samfunds- og 
klimamæssige 
sårbarhedsreferencescenarier og 
fremskridtsvurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 354
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 
klimatilpasningen med hensyn til 
transportinfrastrukturen.
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Or. en

Ændringsforslag 355
Andrey Novakov

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:

Efter en aftale fra medlemsstaterne og en 
gennemførelsesrapport fra Kommissionen 
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:

Or. en

Ændringsforslag 356
Marian-Jean Marinescu

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

Ændringsforslag 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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 det i artikel 2, stk. 1, fastsatte mål om 
klimaneutralitet, som kommer til udtryk 
ved den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kurs 
og baseret på de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 358
Kathleen Van Brempt

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 samt individuelle 
fremskridt, som alle medlemsstaterne og 
sektorerne 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

Or. en

Ændringsforslag 359
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Or. en
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Ændringsforslag 360
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 361
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kollektive fremskridt på globalt 
plan hen imod en realisering af 
målsætningerne i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de kollektive fremskridt, der er 
gjort på globalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 363
Isabel García Muñoz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering, som vil blive 
offentliggjort, 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.

Or. en

Ændringsforslag 364
Marian-Jean Marinescu

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 365
Marian-Jean Marinescu

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, 

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

som kommer til udtryk ved den i artikel 3, 
stk. 1, omhandlede kurs og med den 
globale udvikling i overensstemmelse med 
målsætningerne i Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 366
Barbara Thaler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tilstrækkeligheden af EU's 
foranstaltninger i lyset af de 
foranstaltninger, der træffes på 
internationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 367
Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 368
Isabel García Muñoz

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 offentlige 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.

Or. en

Ændringsforslag 369
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

3. Hvis den vurdering, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, viser, at EU-
foranstaltningerne ikke er i 
overensstemmelse med det i artikel 2, stk. 
1, fastsatte mål om klimaneutralitet eller er 
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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.

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 Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne for at afhjælpe 
uoverensstemmelsen senest seks måneder 
efter vurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 
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. En 
konsekvensvurdering eller 
konsekvensanalyse tager med henblik på 
vedtagelsen af nye foranstaltninger 
hensyn til niveauet af teknisk 
gennemførlighed i forbindelse med 
udviklingen af infrastruktur til 
genopladning med alternative 
brændstoffer. De tager i alle tilfælde 
hensyn til mangler og forsinkelse i 
europæisk politik med hensyn til at 
udstyre TEN-T-nettet med alternative 
energifordelingspunkter uden at skade og 
sanktionere medlemsstaterne.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen skal tage ansvar for manglen af nødvendigt udstyr i tilstrækkeligt antal i hele 
det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) og ikke lægge ansvaret over på 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 371
Carles Puigdemont i Casamajó

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 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, og i lyset af tilpasningen 
af målsætningerne som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, inden vedtagelsen og 
inddrager denne analyse i enhver 
konsekvensanalyse til disse 
foranstaltninger eller forslag og 
offentliggør resultatet direkte til 
offentligheden på vedtagelsestidspunktet, 
så snart vurderingen er afsluttet og under 
alle omstændigheder før vedtagelsen af 
den tilknyttede foranstaltning eller det 
tilknyttede forslag.

Or. en

Ændringsforslag 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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, 

4. Kommissionen vurderer ethvert 
udkast til foranstaltninger eller til 
lovgivningsforslag i lyset af det i artikel 2, 
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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.

stk. 1, fastsatte mål om klimaneutralitet 
samt CO2-fodaftrykket af store 
infrastrukturprojekter under hensyntagen 
til hele livscyklussen, herunder indirekte 
emissioner, 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.

Or. en

Ændringsforslag 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at sikre fortsat fremskridt i 
retning af at opnå den klimaneutralitet, 
der er omhandlet i artikel 1 og 2, tager 
Kommissionen og medlemsstaterne fuldt 
ud hensyn til de forpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 3, litra b), i direktiv 
2011/92/EU om vurdering af visse 
offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet med henblik på at 
begrænse drivhusgasemissioner fra 
offentlige og private sektorer igennem 
hele deres livscyklus, som f.eks. de 
emissioner, der forekommer i bygnings- 
og driftsfaserne, herunder indirekte 
emissioner i et projekts værdikæde. 
Desuden anses alle energi- og 
transportinfrastrukturprojekter, på 
grundlag af en uafhængig vurdering, for 
at være i overensstemmelse med 
klimamålene for 2030, 2050 og muligvis 
2040 og i overensstemmelse med EU-
målsætningen om at opbygge en yderst 
ressource- og energieffektiv, klimaneutral 
cirkulær økonomi, der er baseret fuldt ud 
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på vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne og Kommissionen bør sørge for, at nuværende og kommende 
infrastrukturprojekter er i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og 
klimaneutralitetsmålet. De bør derfor opgive projekter, der fører til øgede 
drivhusgasemissioner og bringer opnåelsen af EU's klimamål i fare, som f.eks. Lyon-Torino-
projektet. En uafhængig vurdering af CO2-aftrykket på store infrastrukturer i bygnings- og 
driftsfaserne bør være tilgængelige, før der træffes en endelig og uigenkaldelig beslutning om 
at finansiere projekterne. Over en vis mængde emissioner (1 mio. ton CO2/år) bør projektet 
undersøges af panelet for at bekræfte dets overensstemmelse med EU's målsætninger.

Ændringsforslag 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen vurderer de 
samlede virkninger af "biobrændstoffer" 
fra første, anden og tredje generation: 
drivhusgasemissioner i forbindelse med 
ændringer i arealanvendelse og 
skovrydning, drivhusgasemissioner i 
forbindelse med "biobrændstof"-
transport, tab af naturlige dræn, tab af 
biodiversitet, beslaglæggelse af jord, 
konkurrence med subsistenslandbrug og 
stigningen i priser på livsvigtige 
fødevarer. Kommissionen og 
medlemsstaterne reviderer i 
overensstemmelse hermed deres 
finansielle støtte til "biobrændstoffer" og 
forelægger planer om at udfase dem.

Or. en

Ændringsforslag 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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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.

Or. en

Ændringsforslag 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Kommissionen fremlægger en 
metode til at medtage indlejrede 
emissioner i EU's og medlemsstaternes 
emissionsbalancer for at afspejle det 
samlede globale CO2-fodaftryk.

Or. en

Ændringsforslag 377
Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Vurdering af nationale foranstaltninger

1.
Senest den 30. september 2023 og hvert 
femte år derefter vurderer Kommissionen:
a) sammenhængen mellem de nationale 
foranstaltninger, der er fastlagt på 
grundlag af de nationale energi- og 
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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
b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.
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.
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.
3. Hvis en henstilling fremsættes i 
overensstemmelse med stk. 2, finder 
følgende principper anvendelse:
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 
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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
c) henstillingerne bør supplere de seneste 
landespecifikke henstillinger, der er 
fremsat i forbindelse med det europæiske 
semester.

Or. en

Ændringsforslag 378
Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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
b) tilstrækkeligheden af de relevante 
nationale foranstaltninger til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4.
Kommissionen forelægger 
konklusionerne af denne vurdering for 
Europa-Parlamentet og Rådet sammen 
med rapporten om status over 
energiunionen, der er udarbejdet i det 
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pågældende kalenderår i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 379
Marian-Jean Marinescu

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

Ændringsforslag 380
Johan Van Overtveldt

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 med 
medlemsstaternes langsigtede strategier, 
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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne forbliver ansvarlige for deres egne emissionsnedskæringsforpligtelser. 
Medlemsstaterne definerer deres bidrag til målet om klimaneutralitet på EU-plan i deres 
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langsigtede strategier.

Ændringsforslag 381
Marian-Jean Marinescu

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 under 
hensyntagen til kapaciteten af de 
nationale ressourcer til at sikre fremskridt 
med hensyn til tilpasning, jf. artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 382
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) virkningen af de gennemførte 
foranstaltninger på den 
nationaløkonomiske og samfundsmæssige 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 383
Isabel García Muñoz

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 

Kommissionen forelægger konklusionerne 
af denne vurdering, som vil blive 
offentliggjort, for Europa-Parlamentet og 
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over energiunionen, der er udarbejdet i det 
pågældende kalenderår i overensstemmelse 
med artikel 35 i forordning (EU) 
2018/1999.

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.

Or. en

Ændringsforslag 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 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. Kommissionens henstillinger 
skal imidlertid kunne yde den nødvendige 
støtte til medlemsstaterne med hensyn til 
at justere målsætningen, således at den er 
mere i overensstemmelse med den 
tekniske realitet, der er specifik for den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
offentliggør disse henstillinger.

Or. en

Begrundelse

De mål, der er fastsat af Kommissionen, skal være opnåelige for medlemsstaterne. 
Kommissionen skal derfor sænke målene (fordi de er for restriktive for medlemsstaterne) og, 
når det kræves, yde den tekniske og materielle støtte, der er nødvendig for, at 
medlemsstaterne kan komme så tæt på målet som muligt.



PE652.582v01-00 70/96 AM\1206523DA.docx

DA

Ændringsforslag 385
Andrey Novakov

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, 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, eller EU's mål har 
ført til nedgang i eller tab af 
konkurrenceevne i sektorer såsom 
transport, kan den fremsætte henstillinger 
til den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 386
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 

2. Konstaterer Kommissionen under 
behørig hensyntagen til de kollektive 
fremskridt, som er blevet vurderet i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, 
niveauet af udnyttelse af nationale 
ressourcer og den økonomiske og 
samfundsmæssige situation, 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 
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henstillinger offentligt tilgængelige. tilpasning, jf. artikel 4, kan den fremsætte 
henstillinger til den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen gør disse 
henstillinger offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 387
Kathleen Van Brempt

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 
klimaneutralitetsmål, som kommer til 
udtryk ved den i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede kurs, når den først er fastlagt, 
eller er utilstrækkelige til at sikre 
fremskridt med hensyn til tilpasning, jf. 
artikel 4, skal den fremsætte henstillinger 
til den pågældende medlemsstat. 
Kommissionen gør disse henstillinger 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 388
Isabel García Muñoz

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, kan den fremsætte 
behørigt begrundede henstillinger til den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
gør disse henstillinger offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 389
Johan Van Overtveldt

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, at 
en medlemsstats foranstaltninger ikke er i 
overensstemmelse med deres langsigtede 
strategier 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

Begrundelse

Medlemsstaterne forbliver ansvarlige for deres egne emissionsnedskæringsforpligtelser. 
Medlemsstaterne definerer deres bidrag til målet om klimaneutralitet på EU-plan i deres 
langsigtede strategier.

Ændringsforslag 390
Kathleen Van Brempt
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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 efter at 
have modtaget 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 391
Carles Puigdemont i Casamajó

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 de foranstaltninger, 
medlemsstaten træffer for at gennemføre 
de henstillinger, Kommissionen har 
fremsat

Or. en

Ændringsforslag 392
Kathleen Van Brempt
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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 faktisk har 
taget behørigt hensyn til henstillingen, og 
hvilke foranstaltninger den har vedtaget 
for at følge henstillingen

Or. en

Ændringsforslag 393
Isabel García Muñoz

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 behørigt begrunde hvorfor 
over for Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 394
Kathleen Van Brempt
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke opfylder 
forpligtelserne i stk. 3 eller undlader at 
gennemføre de foranstaltninger, der 
følger af Kommissionens henstilling, skal 
Kommissionen være i stand til at følge op 
med konsekvenser i overensstemmelse 
med den fastlagte ramme for 
gennemførelse, overvågning og 
håndhævelse af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat ikke opfylder 
forpligtelserne i stk. 3 eller undlader at 
gennemføre de foranstaltninger, der 
følger af Kommissionens henstilling, 
træffer Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 396
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de nationale 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 

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

Kommissionen sin vurdering, jf. artikel 5 
og 6, på mindst følgende:

Or. en

Ændringsforslag 397
Marian-Jean Marinescu

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 
regulerende transportagenturer som Den 
Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur (AESA)

Or. en

Ændringsforslag 398
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den seneste globale status som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen

Or. en

Ændringsforslag 399
Andrey Novakov

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

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

d) den bedste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, herunder 
de seneste rapporter fra IPCC, og en 
omfattende socioøkonomisk og 
sektorspecifik konsekvensvurdering samt

Or. en

Ændringsforslag 400
Barbara Thaler

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 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Det Europæiske Panel om 

Klimaændringer
1. Senest den 31. december 2021 
nedsætter Kommissionen et europæisk 
panel om klimaændringer (EPCC), et 
uafhængigt videnskabeligt rådgivende 
panel om klimaændringer bestående af 
videnskabsfolk, der udvælges på grundlag 
af deres ekspertise på området for 
klimaændringer og er foreslået af 
regioner, koalitioner af regioner eller 
lokale enheder.
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2. Kommissionen sikrer, at 
ledelsesstrukturen af EPCC garanterer 
videnskabelig uafhængighed, herunder af 
EU's og regionale institutioner.
3. Europa-Parlamentets relevante udvalg 
skal komme med en udtalelse med hensyn 
til udnævnelse til EPCC baseret 
udelukkende på EPCC-medlemmernes 
videnskabelige uafhængighed.
4. EPCC overvåger reduktionerne af 
drivhusgasemissioner i EU, 
medlemsstater og regioner under 
hensyntagen til EU's kulstofbudget i 
henhold til artikel 3.
5. EPCC vurderer sammenhængen af 
foranstaltninger og de fremskridt, der er 
gjort, for at opnå klimaneutralitet senest i 
2050.
6. EPCC aflægger årligt rapport om sine 
resultater i henhold til stk. 3 til 
Kommissionen og de relevante udvalg i 
Europa-Parlamentet. EPCC garanterer 
fuld gennemsigtighed for offentligheden 
og stiller sine oplysninger til rådighed på 
alle officielle sprog i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 402
Barbara Thaler

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 

Kommissionen søger at samarbejde med 
alle verdens nationer for at sætte dem i 
stand til at træffe foranstaltninger, der fører 
hen imod et klimaneutralt samfund.



AM\1206523DA.docx 79/96 PE652.582v01-00

DA

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 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 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. Interessenter 
fra bil-/lastbil-, aeronautik-, flåde-, 
jernbane-, energi-, transport- og 
mobilitetssektorerne deltager i dialogen 
med Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom de er de første, det vedrører, skal alle producenter (alle kombinerede 
transportformer), men også alle interessenter i energisektoren samt transportører høres og 
deltage i dialogen med Kommissionen, således at de kan gøre ham opmærksom på de 
udfordringer og begrænsninger, som sådanne mål indebærer for fremtiden og 
bæredygtigheden af deres industrier.

Ændringsforslag 404
Sara Cerdas

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, 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 og medlemsstaterne 
udvikler informationskampagner med 
borgere og institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 405
Henna Virkkunen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 406
Jörgen Warborn

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- 

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, 
erhvervslivet 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 
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og energidialoger på flere niveauer, som 
medlemsstaterne har etableret i 
overensstemmelse med artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1999.

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 407
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 de økonomiske 
interesseorganisationer og 
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 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

1a. Da de anerkender industrien for 
fossile brændstoffers store ansvar for 
klimaændringer, dækker over deres 
ansvar i den forbindelse og nægter 
effekten heraf, kan repræsentanter for 
denne industri ikke deltage i den 
klimarelaterede lovgivningsproces. 
Desuden forbyder EU-institutioner og 
medlemsstater alle former for fremme og 
sponsorering af fossile brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 409
Petar Vitanov

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Netværk af nationale 
forbindelsesofficerer

1. Kommissionen opretter et netværk af 
nationale forbindelsesofficerer 
sammensat af repræsentanter fra alle 
medlemsstater (de nationale 
forbindelsesofficerer). Hver medlemsstat 
udpeger én repræsentant til netværket af 
nationale forbindelsesofficerer. Møderne i 
netværket af nationale 
forbindelsesofficerer kan afholdes i 
forskellige ekspertsammensætninger.
2. Netværket af nationale 
forbindelsesofficerer skal navnlig fremme 
udvekslingen af oplysninger mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne og 
støtte Kommissionen i formidlingen af 
dets aktiviteter, resultater og henstillinger 
til de relevante interessenter i hele 
Unionen.
3. Nationale forbindelsesofficerer 
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fungerer som et kontaktpunkt på nationalt 
plan for at lette samarbejdet mellem 
Kommissionen og nationale eksperter som 
led i gennemførelsen af alle 
foranstaltninger med sigte på 
klimaneutralitet.
4. Mens nationale forbindelsesofficerer 
skal arbejde tæt sammen med 
repræsentanter for platformen for 
retfærdig omstilling i deres respektive 
medlemsstater, skal netværket af 
nationale forbindelsesofficerer ikke 
overlappe platformen for retfærdig 
omstilling eller andre EU-foras arbejde. 

Or. en

Ændringsforslag 410
José Ramón Bauzá Díaz
for Renew-Gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 
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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

Ændringsforslag 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

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 
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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 
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 412
Barbara Thaler

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 
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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 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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 
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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

Begrundelse

EU's emissionsmål er afgørende elementer i EU's politik vedrørende bekæmpelse af 
klimaændringer. Derfor bør beregningen af kursen for opnåelse af en 
nettodrivhusgasemission på nul i EU senest i 2050 fuldt ud inddrage EU-lovgivere og være 
underlagt fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 414
Andor Deli

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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 
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 
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måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 415
Johan Van Overtveldt

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.
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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

Begrundelse

Kommissionens forslag er uacceptabelt og tilsidesætter de to medlovgivere. Argumentet mod 
delegationen af magt til Kommissionen med hensyn til at oprette en kurs mod 2050 fremgår 
klart af den juridiske tjenestes uofficielle dokument.

Ændringsforslag 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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].
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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

Ændringsforslag 417
Angel Dzhambazki

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: [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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 418
Angel Dzhambazki

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 419
Andrey Novakov

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.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen Europa-
Parlamentet og eksperter, som er udpeget 
af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly
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Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Revision

Kommissionen foretager seks måneder 
efter den globale statusopgørelse som 
omhandlet i artikel 14 i Parisaftalen en 
revision af alle denne forordnings 
elementer i lyset af den nyeste 
videnskabelige dokumentation for at nå 
de langsigtede mål i Parisaftalen og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af lovgivningsforslag.

Or. en


