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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska se över 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999 
mot bakgrund av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 och effekterna av 
covid-19-pandemin, och undersöka 
alternativ för ett nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Översynen ska 
baseras på en grundlig 
konsekvensbedömning, med beaktande av 
de sociala och ekonomiska effekterna av 
covid-19-krisen samt de potentiella 
sociala konsekvenserna av framtida 
åtgärder. Om kommissionen anser det 
nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt. 
Kommissionen ska också parallellt satsa 
på att utveckla en metod för att beräkna 
vissa produkters utsläpp under hela 
livscykeln, särskilt vägfordon, flygplan 
och fartyg.

Or. en

Motivering

Översynen av målen för 2030 kommer att göras två år efter antagandet av de befintliga 
klimatmålen. För att säkerställa en tydlig rättslig ram och för att motivera införandet av en 
ny ambitionsnivå, med beaktande av principerna om bättre lagstiftning, bör en översyn av 
målen baseras på en stabil konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 243
Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och utifrån en grundlig 
konsekvensbedömning, undersöka så 
många lämpliga och kostnadseffektiva 
alternativ som möjligt i ekonomiskt, och 
särskilt socialt, hänseende för ett nytt mål 
för 2030 med en utsläppsminskning på 50–
55 % jämfört med 1990 års nivåer. Det 
måste också inbegripa en kostnads-
nyttoanalys på medlemsstatsnivå. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 244
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i december 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030. Översynen ska baseras 
på en övergripande studie som beaktar de 
ekonomiska, sociala, klimatmässiga och 
politiska konsekvenserna. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
föreslå ett nytt klimatmål för 2030 ska den 
lägga fram förslag för att i vederbörlig 
ordning ändra förordningarna (EU) 
2018/1999 och (EU) 2018/842.
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Or. en

Ändringsförslag 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste få uttala sig om de mål som kommissionen har beslutat om verkar för 
strikta för dem och äventyrar ekonomin i de sektorer som berörs av dessa mål.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för 
ett nytt mål för 2030 med en 

3. Mot bakgrund av de mål som 
anges i artikel 2.1 ska unionens klimatmål 
för 2030 i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer.
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utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999, mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1 och den ekonomiska 
nedgången till följd av covid-19-
pandemin, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 248
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen, på grundval av en 
övergripande och grundlig 
konsekvensbedömning som tar hänsyn till 
de socioekonomiska konsekvenserna av 
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artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer. Om kommissionen 
anser det nödvändigt att ändra det målet 
ska den lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.

covid-19-krisen, se över unionens 
klimatmål för 2030 som avses i artikel 2.11 
i förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.

Or. en

Motivering

Vi kan inte förutse resultatet av konsekvensbedömningen genom att redan nu införa nya mål 
för 2030. Eftersom covid-19-krisen kommer att leda till historiskt sett enorma 
socioekonomiska utmaningar är det dessutom viktigt att effekterna och följderna av krisen 
beaktas i den pågående konsekvensbedömningen som görs av kommissionen om målen för 
2030.

Ändringsförslag 249
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 för att nå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och undersöka alternativ för ett nytt 
mål för 2030 med en utsläppsminskning på 
65 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Kommissionen ska i vederbörlig ordning 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 251
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



AM\1206523SV.docx 9/93 PE652.582v01-00

SV

Ändringsförslag 252
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 för att uppnå 
det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1 och fastställa ett nytt mål för 
2030 med en utsläppsminskning på minst 
55–65 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Kommissionen ska i vederbörlig ordning 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 253
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 och i synergi 
med varje medlemsstats ekonomiska 
återhämtning efter covid-19-krisen. Om 
kommissionen anser det nödvändigt att 
ändra det målet ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt vad 
som är lämpligt.
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Or. en

Ändringsförslag 254
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 255
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Senast i september 2020 ska 
kommissionen se över unionens klimatmål 
för 2030 som avses i artikel 2.11 i 
förordning (EU) 2018/1999 mot bakgrund 
av det klimatneutralitetsmål som anges i 
artikel 2.1, och undersöka alternativ för ett 
nytt mål för 2030 med en 
utsläppsminskning på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer. Om kommissionen anser 
det nödvändigt att ändra det målet ska den 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet enligt vad som är lämpligt.
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som är lämpligt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att verkligen beakta de effekter som orsakats av covid-19-krisen kanske kommissionen 
behöver mer tid för att bedöma den aktuella situationen och föreslå nya mål för 2030.

Ändringsförslag 257
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 

utgår
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uppnå unionens 2030-mål  skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av unionens klimatmål för 
2030 skulle behöva ändras för att 
möjliggöra utsläppsminskningar på 65 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och vidta nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Kommissionen ska särskilt 
utvärdera möjligheterna att anpassa luft- 
och sjöfartens utsläpp till 2030-målet och 
klimatneutralitetsmålet för 2050 för att 
minska dessa utsläpp till netto noll senast 
2050 och ska vid behov lägga fram 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ändra reglerna när som helst ,så fort den anser det passande, och 
utan hänsyn till medlemsstaternas möjligheter eller svårigheter att nå dessa mål.

Ändringsförslag 260
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som är relevant för att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på minst 55–65 % 
jämfört med 1990 års nivåer och för att 
uppnå det klimatneutralitetsmål som anges 
i artikel 2.1, och överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Kommissionen ska framför allt 
utvärdera möjligheterna att anpassa luft- 
och sjöfartens utsläpp till 2030-målet och 
klimatneutralitetsmålet för 2050 för att 
minska dessa utsläpp till netto noll senast 
2050, och ska i tillämpliga fall lägga fram 
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lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 261
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen. Kommissionen ska i detta 
sammanhang säkerställa att investeringar 
som redan planerats enligt de nationella 
energi- och klimatplanerna före denna 
förordnings ikraftträdande kvarstår, 
åtminstone tills det finns en balans mellan 
utbud och efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 262
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur covid-19-
pandemin har förändrat det europeiska 
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uppnå unionens 2030-mål  skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 50–55 % jämfört 
med 1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

och globala landskapet när det gäller 
2030-målet.

Or. en

Ändringsförslag 263
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Motivering

Vi kan inte förutse resultatet av konsekvensbedömningen genom att redan nu införa nya mål 
för 2030. Eftersom covid-19-krisen kommer att leda till historiskt sett enorma 
socioekonomiska utmaningar är det dessutom viktigt att effekterna och följderna av krisen 
beaktas i den pågående konsekvensbedömningen som görs av kommissionen om målen för 
2030.

Ändringsförslag 264
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att uppnå det klimatmål för 
2030 som beslutats i enlighet med punkt 3 
och för att uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, och överväga 
nödvändiga åtgärder, däribland antagande 
av lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 265
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 266
Elena Kountoura
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma hur den 
unionslagstiftning som ska bidra till att 
uppnå unionens 2030-mål skulle behöva 
ändras för att möjliggöra 
utsläppsminskningar på 70 % jämfört med 
1990 års nivåer och för att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, och överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 31 december 2025 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 
se över och vid behov uppdatera de mål 
som avses i denna artikel genom att lägga 
fram ett lämpligt förslag för 
Europaparlamentet och rådet, med 
beaktande av följande:
(a) De nationella delrapporterna för 
genomförandet av de integrerade 
nationella energi- och klimatplaner som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 11 
december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder som 
ändrar direktiv (EG) nr663/2009 
ochEuropaparlamentets och rådets 
direktiv (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och som 
upphäver Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 525/2013.
(b) Den utsträckning i vilken de 
ekonomiska och sociala utvecklingsmålen 
har uppnåtts.
(c) Det internationella sammanhanget 
och dess inverkan på EU:s klimatpolitik.
(d) Tekniska innovationer och bästa 
tillgängliga tekniker i de berörda 
sektorerna.
(e) Eventuella situationer som betraktas 
som force majeure och förberedelser inför 
sådana situationer.

Or. en

Motivering

EU:s lagstiftare bör vid behov kunna se över och uppdatera de mål som fastställs i denna 
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förordning, med beaktande av hur de tekniska, ekonomiska och regelmässiga ramarna 
utvecklas.

Ändringsförslag 269
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast i december 2025 ska 
kommissionen ta fram en övergripande 
studie som tar hänsyn till den 
ekonomiska, sociala och politiska 
inverkan på unionsnivå och global nivå. 
Om kommissionen anser att man behöver 
föreslå ett nytt klimatmål för 2030 ska den 
lägga fram förslag som i vederbörlig 
ordning ändrar förordningarna (EU) 
2018/1999 och (EU) 2018/842 och som 
ändrar annan unionslagstiftning som 
bidrar till att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som fastställs i 
artikel 2.1.

Or. en

Ändringsförslag 270
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, 
undersöka alternativen för att fastställa 
ett klimatmål för unionen fram till 2040 
med utsläppsminskningar på omkring 80–
85 % jämfört med 1990 års nivåer och 
ska i tillämpliga fall lägga fram förslag 
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för Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast 12 månader efter det att 
klimatmålet för 2040 antagits ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning som är relevant för 
uppnåendet av detta mål skulle behöva 
ändras. Kommissionen ska vidta de 
åtgärder som krävs i enlighet med 
fördragen, inklusive antagandet av nya 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 och efter en ingående 
konsekvensbedömning, 
undersöka alternativen för att fastställa 
ett klimatmål för unionen fram till 2040, 
och ska i tillämpliga fall lägga fram 
förslag för Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När kommissionen bedömer 
behovet av att anta nya 
lagstiftningsförslag som rör översynen av 
befintlig lagstiftning och politik ska den 
beakta enhetligheten och stabiliteten i 
lagstiftningen, för att bevara ett gynnsamt 
klimat för framtidssäkrade investeringar.

Or. en

Motivering

Det bästa sättet att stödja klimatneutralitetsmålet är genom ett stabilt politiskt ramverk som 
skapar förutsägbarhet och ett positivt investeringsklimat som gör att omställningen till 
klimatneutralitet blir smidig och kostnadseffektiv. Detta är ett sätt att säkerställa industrins 
engagemang för 2050-målet.

Ändringsförslag 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Senast 18 månader efter det att 
klimatmålet för 2040 har antagits ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning av relevans för 
uppnåendet av det målet skulle behöva 
ändras, och ska överväga nödvändiga 
åtgärder, däribland antagande av 
lagstiftningsförslag, i enlighet med 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 275
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Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Senast 18 månader efter det att 
klimatmålet för 2040 antagits ska 
kommissionen bedöma hur all 
unionslagstiftning som är relevant för 
uppnåendet av detta mål skulle behöva 
ändras, och i vederbörlig ordning lägga 
fram lagstiftningsförslag. 

Or. en

Ändringsförslag 276
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Bidrag för att nå klimatneutralitetsmålet

För att uppnå klimatneutralitetsmålet 
kommer alla medlemsstater och alla 
sektorer att behöva bidra, inklusive 
transportsektorn med fullständig 
inkludering av luft- och 
sjöfartssektorerna. För att planera och 
övervaka de åtgärder som krävs i alla 
sektorer ska sektorsvisa färdplaner för 
klimatneutralitet upprättas som ska 
utvärderas och anpassas av 
kommissionen vid fastställda tidpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 277
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När kommissionen fastställer 
utvecklingsbanan för 
växthusgasutsläppen på EU-nivå med 
syftet att uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser fram till 2050 ska den 
samtidigt lägga fram relevanta 
lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet. Senast 
inom sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 279
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast i december 2023 ska 
kommissionen ta fram en övergripande 
studie baserad på de faktorer som anges i 
punkt 3 i denna artikel och på den första 
globala översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet.  Kommissionen ska använda 
denna studie för att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1. Senast inom sex 
månader efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Baserat på de kriterier som anges i 
punkt 3 ska kommissionen bedöma 
möjligheten att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1.

Or. en

Motivering

Unionens utsläppsmål är viktiga för unionens politik mot klimatförändringarna. Därför bör 
EU:s lagstiftare fullt ut medverka när man beräknar den utvecklingsbana som behövs för att 
unionen ska få nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och detta bör ske enligt 
medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 281
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen bedöma möjligheten 
att definiera en utvecklingsbana på 
unionsnivå för att fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Baserat på denna bedömning ska 
kommissionen i tillämpliga fall lägga 
fram ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 282
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Efter varje sådan global översyn 
som avses i artikel 14 i Parisavtalet ska 
kommissionen se över utvecklingsbanan. 
Om kommissionen anser att det är 
nödvändigt att föreslå ytterligare 
lagstiftning ska den lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet enligt 
vad som är lämpligt.
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Or. en

Ändringsförslag 283
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska, baserat på de 
kriterier som anges i punkt 3, bedöma 
möjligheten att fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att fram 
till 2050 uppnå det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 och föreslå för 
Europaparlamentet och rådet att denna 
förordning ändras i vederbörlig ordning.

Or. en

Ändringsförslag 284
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska bedöma de 
olika alternativen för en utvecklingsbana 
på unionsnivå för att fram till 2050 uppnå 
det klimatneutralitetsmål på EU-nivå som 
anges i artikel 2.1 och i tillämpliga fall 
lägga fram lagstiftningsförslag. Senast 
inom sex månader efter varje sådan global 
översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan och i tillämpliga fall 
lägga fram lagstiftningsförslag.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag är oacceptabelt och innebär att de bägge medlagstiftarna åsidosätts. I 
rättstjänstens icke-officiella dokument ingår klara motargument mot en delegering av 
befogenheter till kommissionen när det gäller att fastställa en utvecklingsbana i riktning mot 
2050.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen göra en bedömning av 
utvecklingsbanan på unionsnivå för att 
fram till 2050 uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1. Senast inom sex månader efter varje 
sådan global översyn som avses i artikel 14 
i Parisavtalet ska kommissionen se över 
utvecklingsbanan och lägga fram 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 september 2025 ska 
kommissionen, på grundval av de kriterier 
som anges i punkt 3, fastställa en 
utvecklingsbana på unionsnivå för att 
uppnå det mål som anges i artikel 2.1 och 
lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för detta ändamål. 
Senast inom sex månader efter varje sådan 
global översyn som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet ska kommissionen se över 
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utvecklingsbanan.

Or. en

Ändringsförslag 287
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvecklingsbanan ska utgå från 
unionens klimatmål för 2030 som avses i 
artikel 2.3.

2. Den föreslagna utvecklingsbanan 
ska utgå från unionens klimatmål för 2030 
som avses i artikel 2.3.

Or. en

Motivering

Unionens utsläppsmål är avgörande för unionens politik mot klimatförändringarna. Därför 
bör EU:s lagstiftare fullt ut medverka när man beräknar den utvecklingsbana som behövs för 
att unionen ska få nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och detta bör ske enligt 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 289
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förslaget till och översynerna av 
den utvecklingsbana som avses i punkt 1 i 
denna artikel ska antas genom ändring av 
förordningarna (EU) 2018/1999 och (EU) 
2018/842 och av annan unionslagstiftning 
som bidrar till att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1.

Or. en

Ändringsförslag 290
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 292
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet, med hänsyn tagen 
till de sammanlagda kostnaderna för 
försenade klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 293
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet, inklusive 
kostnaden för uteblivna åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet, inklusive 
justeringskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 295
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet, inklusive 
justeringskostnader.

Or. en

Motivering

Projektet ska beakta investeringskostnaderna för den tekniska anpassningen av ny teknik till 
befintliga installationer och utrustning. Kostnaderna kan bli betydande.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Internationell utveckling och de 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 299
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konkurrenskraften hos unionens 
ekonomi.

(b) Konkurrenskraften och den 
långsiktiga hållbarheten hos unionens 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 300
Jörgen Warborn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Konkurrenskraften hos 
tillverkningsindustrin och betydelsen av 
att motverka att produktion utlokaliseras 
till ett tredjeland vilket leder till 
koldioxidläckage.

Or. en
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Ändringsförslag 301
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De sektorsspecifika färdplanerna 
för klimatneutralitet som anges i artikel 
2a.

Or. en

Ändringsförslag 302
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Samhällskonsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 303
Jörgen Warborn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Konkurrenskraften hos de delar av 
transportsektorn som är utsatta för 
internationell konkurrens, och betydelsen 
av att motverka att fartyg och flygplan 
avregistreras i unionen för att sedan 
omregistreras i ett tredjeland, vilket leder 
till koldioxidläckage.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Teknologi baserad på en mycket 
begränsad användning av energi och 
naturresurser, och på robusthet, 
återvinningsbarhet och bred 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologier, 
deras nuvarande marknadsspridning och 
villkor för fortsatt användning. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör beräkna utvecklingsbanan med hänsyn till de bästa teknologierna på 
marknaden och deras tillgänglighet.

Ändringsförslag 306
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi och 
principen om teknikneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 307
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi, mot 
bakgrund av deras livscykelanalys, och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 308
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bästa tillgängliga teknologi. (c) Bästa tillgängliga teknologi sett till 
hållbarhet, innovation och 
motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 309
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

(ca) De olika ekonomiska sektorernas 
särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 310
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Råvarors ekonomiska 
överkomlighet.

Or. en

Ändringsförslag 311
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Förmåga att genomföra 
teknologier baserade på grön energi.

Or. en

Ändringsförslag 312
Andor Deli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Medlemsstaternas suveränitet när 
det gäller att besluta om sin egen 
energimix.
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Or. en

Ändringsförslag 313
Andor Deli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Nationella strategier och planer 
för att uppnå klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 314
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Rättvisa och solidaritet mellan och 
inom medlemsstaterna.

(e) Rättvisa och solidaritet samt 
engagemang för klimatneutralitet mellan 
och inom medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 315
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Behovet av tillgänglig, tillförlitlig 
och korrekt information om 
miljöprestanda för att medborgarna ska 
kunna fatta mer hållbara och 
klimatvänliga val.

Or. en
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Ändringsförslag 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Medlemsstaternas olika nationella 
förhållanden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 318
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, varigenom 
fenomenet med strandade tillgångar 
undviks samtidigt som förutsägbarhet för 
berörda sektorer upprätthålls, särskilt i 
fråga om transportinfrastrukturer.

Or. en
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Ändringsförslag 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, inbegripet nivån 
på det tillgängliga ekonomiska stödet 
från EU:s fonder.

Or. en

Ändringsförslag 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, inbegripet nivån 
på det stöd som finns tillgängligt via EU-
finansiering.

Or. en

Motivering

Att säkerställa tillräckliga ekonomiska stödmekanismer för en energiomställning och en 
digital omställning, innovation och forskning samt lika villkor för omställningen är en av de 
viktigaste faktorerna för att uppnå målen i nollutsläppsstrategin.

Ändringsförslag 321
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och (g) Investeringsbehov, 
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investeringsmöjligheter. investeringsmöjligheter och 
investeringsutmaningar, särskilt i fråga 
om ekonomisk diversifiering.

Or. en

Ändringsförslag 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Behovet av förutsägbarhet och 
stabilitet i lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det bösta sättet är att stödja klimatneutralitetsmålet genom ett stabilt politiskt ramverk som 
skapar förutsägbarhet och ett positivt investeringsklimat som gör att omställningen till 
klimatneutralitet blir smidig och kostnadseffektiv. Detta är ett sätt att säkerställa industrins 
engagemang för 2050-målet.

Ändringsförslag 323
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning genom att 
säkra lika och överkomlig tillgång för alla 
till hållbar energi, livsmedel, bostäder och 
rörlighet, och rätten till sysselsättning 
med en anständig lön och en 
minmiinkomst som garanteras alla.

Or. en
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Ändringsförslag 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis 
och socialt jämlik omställning, som 
garanterar omskolningsmekanismer för 
anställda med siktet inställt på hållbara 
sektorer, samtidigt som nuvarande 
lönenivåer upprätthålls och uppgraderas.

Or. en

Ändringsförslag 325
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Behovet av att säkerställa en rättvis, 
realistisk och socialt jämlik omställning 
för personer och territorier.

Or. en

Ändringsförslag 326
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Framsteg inom transport- och 
rörlighetssektorn vad gäller pågående 
eller potentiella ekonomiska chocker för 
att undvika ekonomisk nedgång och 
minskad konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Unionens ansvar för historiska 
utsläpp, som kan ses som en klimatskuld, 
och dess tekniska och ekonomiska 
resurser.

Or. en

Ändringsförslag 329
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

utgår
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts av tredjeländer för att 
uppnå de långsiktiga målen i Parisavtalet 
och det slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Europa står för 9 % av världens växthusgasutsläpp och utgör bara drygt 6 % av dess 
befolkning. Insatserna för att bekämpa klimatförändringarna kommer att lyckas om resten av 
världen gör betydande framsteg i detta hänseende.

Ändringsförslag 332
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Internationell utveckling och 
insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

(i) Internationell utveckling och 
globala insatser som gjorts för att uppnå de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och det 
slutliga målet i Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 333
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Andrey Novakov
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Ett omfattande 
sektorsövergripande tillvägagångssätt där 
tillräcklig hänsyn tas till indikatorerna för 
klimatprestandan inom olika sektorer, 
framför allt transport och rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) God praxis, lagstiftning eller 
politik som medlemsstater, regionala eller 
lokala enheter infört innan eller efter att 
denna förordning trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 338
Andor Deli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Erkänsla för att naturgas kan bli 
en energikälla under en övergångsperiod 
och fylla en funktion vid omställningen 
till en koldioxidneutral ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Förebyggande av koldioxid- och 
investeringsläckage, framför allt inom 
den energiintensiva industrin som är 
utsatt för global konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Förebyggande av risken för 
koldioxidläckage, framför allt inom 
energiintensiva industrigrenar som är 
utsatta för global konkurrens.

Or. en
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Motivering

Förebyggande av koldioxidläckage bör bilda ett viktigt inslag i de konsekvensbedömningar 
som åtföljer beslut om fastställande av klimatmål. Då man bedömer effektiviteten av EU:s 
klimatskyddsåtgärder bör man också ta hänsyn till om globala konkurrenssnedvridningar 
kunnat undvikas och arbetstillfällen och investeringar i Europa kunnat bevaras.

Ändringsförslag 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) De ekonomiska och sociala 
följderna av covid-19-pandemin.

Or. en

Motivering

Covid-19-pandemin har i hela unionen vållat en social och ekonomisk kris av ett slag man 
aldrig sett förut. Då kommissionen bedömer utvecklingsbanan och fastställer målen för 2030 
bör den ta hänsyn till den senaste tidens utveckling i krisen med covid-19.

Ändringsförslag 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Koldioxidavtrycket med 
anknytning till varuförbrukningen i 
Europeiska unionen.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Eventuella sociala konsekvenser 
av framtida åtgärder.

Or. en

Motivering

I sina relevanta åtgärder på unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör kommissionen, för att säkerställa en rättvis omställning, beakta 
hur omställningen till klimatneutralitet påverkar invånarnas välbefinnande, samhällets 
välstånd och ekonomins konkurrenskraft.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Ett inkluderande 
sektorsövergripande tillvägagångssätt som 
bygger på indikatorerna för 
klimatprestandan inom olika sektorer, 
såsom transport och rörlighet.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av utvecklingsbanan bör kommissionen beakta olika sektorsspecifika 
indikatorer.

Ändringsförslag 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Unionens koldioxidbudget

Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen fastställa en 
koldioxidbudget för unionen och vid 
behov lägga fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 
motståndskraften och minska sårbarheten 
gentemot klimatförändringarna i enlighet 
med artikel 7 i Parisavtalet, särskilt inom 
de områden där man på vetenskapligt håll 
är ense om att klimatförändringarna får 
kritiska konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De relevanta unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska säkerställa 
löpande framsteg med att öka 
anpassningsförmågan, stärka 

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

ekonomiska och sociala motståndskraft 
och minska sårbarheten gentemot 
klimatförändringarna i enlighet med artikel 
7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 348
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 349
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen. 
Medlemsstaterna och unionen ska 
upprätta en förteckning över strategiska 
sektorer och värdekedjor som är 
utslagsgivande för säkerställandet av en 
motståndskraftig, klimatsäkrad, hälsosam, 
socialt rättvis och framtidssäkrad union. 
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Det ska fastställas vilka 
investeringsåtgärder och politiska 
åtgärder som behövs för att dessa sektorer 
ska bevaras eller återupplivas.

Or. en

Ändringsförslag 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen. 
I dessa strategier och planer måste 
regionerna, och, i förekommande fall, 
stora kommuner eller lokala 
sammanslutningar, få medverka.

Or. en

Ändringsförslag 351
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska, genom sina 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner, utarbeta och genomföra 
anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för klimat och 
sårbarhet samt bedömningar av framstegen.

Or. en
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Ändringsförslag 352
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska utarbeta och 
genomföra anpassningsstrategier och 
anpassningsplaner med heltäckande 
riskhanteringsramar som grundar sig på 
robusta referensvärden för sårbarhet i 
ekonomiskt och socialt hänseende och i 
klimathänseende, och på bedömningar av 
framstegen.

Or. en

Ändringsförslag 354
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
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Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska överväga att 
föreslå en lagstiftningsram för att 
förbättra riskhanteringen, 
motståndskraften och 
klimatanpassningen inom 
transportinfrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 355
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Efter en överenskommelse med 
medlemsstaterna och en 
genomföranderapport från kommissionen 
ska kommissionen senast den 30 
september 2023 och därefter vart femte år, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Or. en

Ändringsförslag 356
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 september 2023 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:

Senast den 31 oktober 2028 och därefter 
vart femte år ska kommissionen, 
tillsammans med den bedömning som 
avses i artikel 29.5 i förordning (EU) 
2018/1999, bedöma följande:
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Or. en

Ändringsförslag 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Alla medlemsstaters gemensamma 
framsteg mot att uppnå det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, och med 
utgångspunkt tagen i de kriterier som 
fastställs i artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 358
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 359
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 360
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 361
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De gemensamma globala 
framstegen med att uppnå Parisavtalets 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De gemensamma framstegen i 
global skala.

Or. en

Ändringsförslag 363
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 364
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

2. Senast den 31 oktober 2028 och 
därefter vart femte år ska kommissionen se 
över följande:

Or. en

Ändringsförslag 365
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Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 366
Barbara Thaler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om unionens åtgärder är 
tillräckliga, jämfört med de åtgärder som 
vidtagits på internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 367
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, eller att unionsåtgärder 
medfört förlust av konkurrenskraft och 
arbetstillfällen inom sådana sektorer som 
transportsektorn, ska den vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen, samtidigt med översynen av den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 368
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

avses i punkterna 1 och 2, påvisas att 
unionsåtgärder inte är förenliga med det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1 eller inte är lämpliga för att säkerställa 
framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4, eller att framstegen med antingen 
klimatneutralitetsmålet eller 
klimatanpassningen enligt artikel 4 är 
otillräckliga, ska kommissionen vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med 
fördragen för att inom 6 månader efter 
bedömningen avhjälpa bristen på 
förenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet. Vid varje 
konsekvensbedömning eller analys inför 
antagandet av nya åtgärder ska det tas 
hänsyn till i vad mån 
laddningsinfrastrukturen för alternativa 
bränslen är tillräcklig utvecklad för att 
vara tekniskt genomförbar. Hänsyn ska 
genomgående tas till luckorna och 
dröjsmålen i den europeiska politiken för 
utrustande av TEN-T-nätet med 
distributionsställen för alternativ energi, 
utan att medlemsstaterna hindras eller 
sanktioneras.
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Or. en

Motivering

Kommissionen måste ta på sig ansvaret för att det inte finns tillräckligt med nödvändiga 
anläggningar utmed det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och inte skylla på 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma konsekvensen i alla utkast till 
åtgärder eller förslag till lagstiftning mot 
bakgrund dels av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1, uttryckt genom den 
utvecklingsbana som avses i artikel 3.1, 
dels mot bakgrund av anpassningsmålen i 
artikel 4.1 och ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag, och vid 
tidpunkten för antagandet göra resultatet 
av bedömningen direkt tillgängligt för 
allmänheten, så snart bedömningen 
slutförts och i vart fall innan den åtgärd 
eller det förslag som sammanhänger med 
bedömningen antas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma alla utkast till åtgärder eller förslag 
till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 

4. Kommissionen ska före antagandet 
bedöma dels alla utkast till åtgärder eller 
förslag till lagstiftning mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
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2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1, ta med analysen i 
alla eventuella konsekvensbedömningar 
som åtföljer dessa åtgärder eller förslag, 
och offentliggöra resultatet av 
bedömningen vid tidpunkten för 
antagandet.

2.1, dels koldioxidavtrycket av större 
infrastrukturprojekt, varvid hänsyn ska 
tas till hela livscykeln, inklusive indirekta 
utsläpp, samt ta med analysen i alla 
eventuella konsekvensbedömningar som 
åtföljer dessa åtgärder eller förslag och 
offentliggöra resultatet av bedömningen 
vid tidpunkten för antagandet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att säkerställa fortsatta 
framsteg i riktning mot uppnående av 
klimatneutralitet, såsom det fastställs i 
artiklarna 1 och 2, ska kommissionen och 
medlemsstaterna fullständigt beakta 
skyldigheterna enligt artikel 3 b i direktiv 
2011/92/EU om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt, för att åtgärda 
växthusgasutsläppen från offentliga och 
privata projekt under hela deras livscykel, 
exempelvis utsläppen under anläggning 
och drift, och ta med indirekta utsläpp i 
värdekedjan för ett projekt. Dessutom ska 
det efter en oberoende bedömning 
fastställas att alla energi- och 
transportinfrastrukturprojekt är förenliga 
med klimatmålen för 2030, 2050 och 
möjligen 2040, och står i samklang med 
EU:s mål om att åstadkomma en mycket 
resurs- och energieffektiv klimatneutral 
och cirkulär ekonomi som bygger 
fullständigt på förnybar energi.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna och kommissionen bör se till att alla aktuella och förestående 
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infrastrukturprojekt står i konsekvens med den europeiska gröna given och med målet om 
klimatneutralitet. Därför bör de lämna alla sådana projekt därhän, som ökar 
växthusgasutsläppen och blir en fara för uppnåendet av EU:s klimatmål, såsom projektet med 
förbindelsen mellan Lyon och Turin. Innan det fattas något slutgiltigt och oåterkalleligt beslut 
om projektfinansiering bör det finnas att tillgå en oberoende bedömning av vilket 
koldioxidavtryck större infrastrukturprojekt lämnar efter sig under anläggning och drift. Om 
utsläppen överskrider en viss mängd (1 miljon ton koldioxid per år) bör projektet undersökas 
av panelen för att det ska verifieras om det stämmer överens med EU:s mål.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska bedöma vilka 
verkningar överlag som "biodrivmedel" 
av första, andra och tredje generationen 
för med sig: växthusgasutsläpp med 
anknytning till ändrad markanvändning 
och avskogning, växthusgasutsläpp med 
anknytning till transport av 
"biodrivmedel", förlust av naturliga 
sänkor, förlust av biologisk mångfald, 
markrofferi, konkurrens med 
självhushållningsjordbruk och 
prishöjningar på viktiga livsmedel. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska i 
enlighet med detta ompröva sitt 
ekonomiska stöd till "biodrivmedel", och 
lägga fram planer för utfasning av detta 
stöd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska lägga fram 
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förslag om utfasning av direkt och 
indirekt EU-stöd och nationellt stöd till 
fossila bränslen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Kommissionen ska lägga fram 
metoder för hur de inbäddade utsläppen 
ska tas med i EU:s och medlemsstaternas 
utsläppsbalanser för att det globala 
koldioxidavtrycket i sin helhet ska 
framgå.

Or. en

Ändringsförslag 377
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Bedömning av nationella åtgärder

1.
Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 
bedöma följande:
(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
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som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.
(b) Om de relevanta nationella åtgärderna 
är lämpliga för att säkerställa framsteg 
med klimatanpassningen enligt artikel 4.
Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.
2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.
3. Om en rekommendation har utfärdats i 
enlighet med punkt 2 ska följande 
principer gälla:
(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna.
(b) Året efter det år då rekommendationen 
utfärdades ska den berörda 
medlemsstaten i sin första lägesrapport 
som lämnas in i enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) 2018/1999 redogöra för 
hur den har tagit vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen. Om den berörda 
medlemsstaten beslutar att inte följa en 
rekommendation eller en väsentlig del av 
den ska denna medlemsstat lämna en 
motivering till kommissionen.
(c) Rekommendationerna bör utgöra ett 
komplement till de senaste landspecifika 
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rekommendationer som utfärdats inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 378
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 september 2023 och 
därefter vart femte år ska kommissionen 
bedöma följande:

utgår

(a) Om de nationella åtgärder som 
identifierats, på grundval av de nationella 
energi- och klimatplaner eller tvååriga 
lägesrapporter som lämnats in i enlighet 
med förordning (EU) 2018/1999, är 
förenliga där det är relevant med 
uppnåendet av det klimatneutralitetsmål 
som anges i artikel 2.1 varvid målet är 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1.
(b) Om de relevanta nationella åtgärderna 
är lämpliga för att säkerställa framsteg 
med klimatanpassningen enligt artikel 4.
Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna av den bedömningen till 
Europaparlamentet och rådet, 
tillsammans med rapporten om tillståndet 
i energiunionen som utarbetats under 
respektive kalenderår i enlighet med 
artikel 35 i förordning (EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 379
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – första stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Senast den 31 oktober 2028 och därefter 
vart femte år ska kommissionen bedöma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 380
Johan Van Overtveldt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är fortsatt ansvariga för sina egna utsläppsminskningsåtaganden. 
Medlemsstaterna fastställer i sina långsiktiga strategier vilket bidrag de ämnar ge till 
klimatneutralitetsmålet på EU-nivå.

Ändringsförslag 381
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 

(b) Om de relevanta nationella 
åtgärderna, mot bakgrund av den kapacitet 
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framsteg med klimatanpassningen enligt 
artikel 4.

som de nationella resurserna erbjuder, är 
lämpliga för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 382
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Hur de åtgärder som genomförts 
påverkar den nationella ekonomiska och 
sociala situationen.

Or. en

Ändringsförslag 383
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om kommissionen, efter att 
vederbörligen ha beaktat de gemensamma 
framsteg som bedömts i enlighet med 
artikel 5.1, finner att en medlemsstats 
åtgärder inte är förenliga med målet, 
uttryckt genom den utvecklingsbana som 
avses i artikel 3.1, eller inte är tillräckliga 
för att säkerställa framsteg med 
klimatanpassningen enligt artikel 4, får den 
utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionens 
rekommendationer ska dock kunna ge 
medlemsstaten det stöd den behöver för 
att kunna anpassa målet så det blir mera 
förenligt med den tekniska verklighet som 
råder i just den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna uppnå de mål som fastställs av kommissionen. Kommissionen 
måste därför göra avkall på målen (eftersom de är alltför restriktiva för medlemsstaterna), 
och vid behov ge medlemsstaterna det tekniska och materiella stöd de behöver för att kunna 
komma så nära målet som möjligt.

Ändringsförslag 385
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

att unionsåtgärder medfört förlust av 
konkurrenskraft och arbetstillfällen inom 
sådana sektorer som transportsektorn, får 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 386
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 387
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 388
Isabel García Muñoz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 389
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är fortsatt ansvariga för sina egna utsläppsminskningsåtaganden. 
Medlemsstaterna fastställer i sina långsiktiga strategier vilket bidrag de ämnar ge till 
klimatneutralitetsmålet på EU-nivå.

Ändringsförslag 390
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den berörda medlemsstaten ska ta 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
i en anda av solidaritet mellan 
medlemsstaterna och unionen och mellan 
medlemsstaterna.

(a) Den berörda medlemsstaten ska, 
inom sex månader efter mottagandet av 
rekommendationen, meddela 
kommissionen vilka åtgärder den tänker 
vidta för att ta vederbörlig hänsyn till 
rekommendationen i en anda av solidaritet 
mellan medlemsstaterna och unionen och 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 391
Carles Puigdemont i Casamajó
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 392
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Året efter det år då 
rekommendationen utfärdades ska den 
berörda medlemsstaten i sin första 
lägesrapport som lämnas in i enlighet med 
artikel 17 i förordning (EU) 2018/1999 
redogöra för hur den faktiskt har tagit 
vederbörlig hänsyn till rekommendationen 
och vilka åtgärder den vidtagit för att följa 
rekommendationen.

Or. en

Ändringsförslag 393
Isabel García Muñoz
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 394
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat inte fullgör 
skyldigheterna enligt punkt 3 eller inte 
genomför åtgärderna enligt 
kommissionens rekommendation ska 
kommissionen kunna följa upp detta med 
påföljder i enlighet med den ram som 
inrättats för genomförande, övervakning 
och verkställande av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat inte fullgör 
skyldigheterna enligt punkt 3 eller inte 
genomför åtgärderna enligt 
kommissionens rekommendation ska 
kommissionen vidta nödvändiga åtgärder 
i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 396
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de nationella åtgärder som 
avses i artikel 6.1 a ska kommissionen 
grunda sin bedömning enligt artiklarna 5 
och 6 på minst följande:

1. Utöver de inslag som avses i 
artiklarna 5 och 6 ska kommissionen 
grunda sin bedömning enligt artiklarna 5 
och 6 på minst följande:

Or. en

Ändringsförslag 397
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån.

(b) Rapporter från Europeiska 
miljöbyrån och andra av frågan berörda 
regleringsorgan inom området 
transporter, såsom Europeiska unionens 
byrå för luftfartssäkerhet (Easa).

Or. en

Ändringsförslag 398
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den senaste globala översynen av 
det slag som avses i artikel 14 i 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 399
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC.

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

Or. en

Ändringsförslag 400
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, däribland de senaste rapporterna 
från IPCC.

(d) Bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis, och

Or. en

Ändringsförslag 401
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Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Europeiska unionens nätverk för 

klimatförändringar
1. Senast den 31 december 2021 ska 
kommissionen inrätta Europeiska 
unionens nätverk för klimatförändringar, 
en oberoende vetenskaplig 
rådgivningspanel för klimatförändringar 
bestående av forskare som valts ut för sin 
sakkunskap inom klimatförändringar och 
föreslagits av regioner, 
sammanslutningar av regioner eller 
lokala enheter.
2. Kommissionen ska säkerställa att 
nätverkets styrningsstruktur garanterar 
dess vetenskapliga oberoende, även av 
unionens och regionernas institutioner.
3. Europaparlamentets av frågan berörda 
utskott ska utfärda ett yttrande över varje 
utnämning till nätverket, varvid 
nätverkets medlemmars vetenskapliga 
oberoende ska tjäna som enda grundval.
4. Nätverket ska övervaka minskningarna 
av växthusgasutsläppen i unionen, 
medlemsstaterna och regionerna, varvid 
hänsyn ska tas till unionens 
koldioxidbudget enligt artikel 3.
5. Nätverket ska bedöma konsekvensen i 
de åtgärder som vidtagits och framsteg 
som gjorts för att uppnå klimatneutralitet 
senast 2050.
6. Nätverket ska årligen rapportera sina 
iakttagelser enligt punkt 3 till 
kommissionen och Europaparlamentets 
av frågan berörda utskott. Nätverket ska 
garantera allmänheten full insyn och 
tillgängliggöra sin information på 
medlemsstaternas alla officiella språk.

Or. en
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Ändringsförslag 402
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska samverka med alla 
nationer över hela världen för att stärka 
deras ställning och möjligheter att arbeta 
för ett klimatneutralt och klimattåligt 
samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

åtgärder som bidrar till att målen i denna 
förordning uppnås. Dessutom får 
kommissionen använda sig av de klimat- 
och energidialoger på flera nivåer som 
inrättats av medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1999. 
Intressenter inom bil-, lastbils-, flyg-, 
fartygs- järnvägs-, energi-, transport- och 
rörlighetsbranscherna ska få vara med i 
dialogen med kommissionen.

Or. en

Motivering

Eftersom dessa grupper primärt berörs av frågan måste det samrådas med samtliga 
tillverkare (alla transportslag medräknade), liksom också med alla intressenter inom 
energisektorn jämte transportidkarna, och likaså måste de få medverka i dialogen med 
kommissionen så att de kan göra kommissionen medveten om vilka utmaningar och 
begränsningar dessa mål innebär för branschernas framtid och hållbarhet.

Ändringsförslag 404
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 405
Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 406
Jörgen Warborn

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samverka med alla 
delar av samhället för att stärka deras 
ställning och möjligheter för att arbeta mot 
ett klimatneutralt och klimattåligt samhälle. 
Kommissionen ska underlätta en 
inkluderande och tillgänglig process på alla 

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

nivåer, även nationellt, regionalt och lokalt 
och med arbetsmarknadens parter, 
medborgarna, företagsvärlden och det 
civila samhället, för utbyte av bästa praxis 
och för att identifiera åtgärder som bidrar 
till att målen i denna förordning uppnås. 
Dessutom får kommissionen använda sig 
av de klimat- och energidialoger på flera 
nivåer som inrättats av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 407
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eftersom fossilbränsleindustrin bär ett 
oerhört ansvar för klimatförändringarna 
och nu skyler över sitt ansvar för dem och 
förnekar konsekvenserna av dem ska 
företrädare för denna industrigren inte få 
delta i lagstiftningsarbetet i klimatfrågor 
och dessutom ska EU-institutionerna och 
medlemsstaterna förbjuda allt främjande 
och all sponsring av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 409
Petar Vitanov

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Nätverk för nationella kontaktpersoner

1. Kommissionen ska inrätta ett nätverk 
för nationella kontaktpersoner med 
företrädare för alla medlemsstater 
(nationella kontaktpersoner).  Varje 
medlemsstat ska utse en företrädare till 
nätverket för nationella kontaktpersoner. 
Nätverket för nationella kontaktpersoners 
möten kan hållas i olika 
expertkonstellationer.
Nätverket för nationella kontaktpersoner 
ska särskilt underlätta 
informationsutbytet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna och stödja 
kommissionen i dess arbete med att 
informera relevanta intressenter runtom i 
unionen om sin verksamhet, sina 
slutsatser och sina rekommendationer.
3. De nationella kontaktpersonerna ska 
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fungera som en kontaktpunkt på nationell 
nivå för att underlätta samarbetet mellan 
kommissionen och nationella experter 
inom ramen för genomförandet av alla 
åtgärder som tar sikte på 
klimatneutralitet.
4. De nationella kontaktpersonerna ska 
ha ett nära samarbete med sina respektive 
medlemsstaters företrädare för 
plattformen för en rättvis omställning , 
men själva nätverket för nationella 
kontaktpersoner ska inte utföra samma 
arbete som vare sig denna plattform eller 
andra unionsforum.

Or. en

Ändringsförslag 410
José Ramón Bauzá Díaz
för Renew-gruppen
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

Ändringsförslag 412
Barbara Thaler

Förslag till förordning
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

Motivering

Unionens utsläppsmål är viktiga för unionens politik mot klimatförändringarna. Därför bör 
EU:s lagstiftare fullt ut medverka när man beräknar den utvecklingsbana som behövs för att 
unionen ska få nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och detta bör ske enligt 
medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 414
Andor Deli

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

Ändringsförslag 415
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

Motivering

Kommissionens lagförslag är oacceptabelt och innebär att de bägge medlagstiftarna 
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åsidosätts. I rättstjänstens icke-officiella dokument ingår klara motargument mot en 
delegering av befogenheter till kommissionen när det gäller att fastställa en utvecklingsbana i 
riktning mot 2050.

Ändringsförslag 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

Ändringsförslag 417
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Utövande av delegeringen

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

Or. en

Ändringsförslag 418
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt artikel 3.1 ges till 
kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 419
Andrey Novakov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
Europaparlamentet och experter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Or. en

Ändringsförslag 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Översyn

Kommissionen ska inom sex månader 
efter varje global översyn enligt vad som 
avses i artikel 14 i Parisavtalet se över allt 
som ingår i denna förordning, mot 
bakgrund av vetenskapens aktuellaste 
rön, för att Parisavtalets långsiktiga mål 
ska uppnås, och framlägga en rapport för 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
åtföljd av lagstiftningsförslag. 

Or. en


