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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har, tillsammans med flera länder, lokala myndigheter och forskare, 
förklarat att vår planet står inför ett klimat- och miljönödläge. För att inte 
klimatförändringarna ska förvärras och bli oåterkalleliga och för att undvika en massiv förlust 
av biologisk mångfald måste de globala utsläppen av växthusgaser snabbt minskas. Som ett 
svar på denna utmaning har kommissionen lagt fram en grön giv, som syftar till att före 2050 
göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten, åstadkomma ekonomisk utveckling 
med respekt för jordens naturliga gränser, samtidigt som man säkerställer en rättvis 
omställning där ingen person eller plats lämnas utanför. Klimatlagen utgör en hörnsten i den 
gröna given, som fastställer målet om nätneutralitet i lagstiftningen och utgör grunden för 
unionens alla klimatåtgärder under de kommande årtiondena.

Klimatlagen fastställer den allmänna utvecklingsbanan för unionens utsläppsminskningar, 
men de klimatmål som kommissionen föreslår överensstämmer inte med de senaste 
vetenskapliga bevisen. Enligt FN:s miljöprograms Emission Gap Report 20191 måste 
utsläppen minskas med 7,6 % per år, med början 2020, för att nå målen i Parisavtalet om att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriell nivå. För att uppnå detta 
mål bör EU uppnå klimatneutralitet senast 2040 och höja sitt mål för 2030 till minst 65 % 
jämfört med 1990.

För att uppnå klimatneutralitet krävs en genomgripande förändring av vårt samhälle och alla 
ekonomiska sektorer, särskilt av transportsektorn. Transportsektorn är den största 
utsläppskällan i EU, och står för 27 % av unionens utsläpp av växthusgaser. Dessutom är det 
den enda sektor vars utsläpp har fortsatt att öka sedan 1990, och 2017 var utsläppen 28 % 
över 1990 års nivåer. De utmaningar som är kopplade till en omställning av denna sektor är 
inte begränsade till vägar eller järnvägar, utan omfattar även inlands-, luftfarts- och 
sjöfartssektorerna.

Luft- och sjöfartssektorerna är stora utsläppare och 2017 var de ansvariga för den största 
procentuella ökningen av utsläpp av växthusgaser. Samtidigt visar analyser att de nuvarande 
globala mål och åtgärder som planeras av Internationella sjöfartsorganisationen och 
Internationella civila luftfartsorganisationen inte kommer att åstadkomma de nödvändiga 
utsläppsminskningarna och att det behövs betydande ytterligare åtgärder för att nå målet om 
nettonollutsläpp. Därför föreslår föredraganden att kommissionen ska lägga fram 
ett omfattande paket med lagstiftning för att säkerställa att luftfarts- och sjöfartssektorerna 
anpassas till målen i klimatlagen. Luftfartens generella klimatpåverkan är betydligt större än 
dess utsläpp av växthusgaser. Föredraganden anser därför att det är viktigt att lägga till dessa 
andra icke koldioxidrelaterade effekter som luftfarten för med sig till förordningens 
tillämpningsområde.

I föredragandens förslag ingår även inrättandet av en europeisk panel för klimatförändringar 
(EPCC), en oberoende vetenskaplig rådgivande panel om klimatförändringar. EPCC:s uppgift 
kommer att vara att övervaka minskningen av växthusgasutsläpp och andra klimateffekter 
i unionen och medlemsstaterna, och att vid behov utfärda rekommendationer i enlighet med 
klimatlagens mål. Den ska också, senast inom sex månader efter varje global översyn av 

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

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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Parisavtalet, offentliggöra en rapport om förenligheten med unionens klimatmål enligt denna 
förordning, i syfte att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå.

För att all EU-lagstiftning ska vara förenlig med klimatneutralitetsmålet ska kommissionen 
bedöma alla förslag till åtgärder, inklusive lagstiftningsförslag och budgetförslag, innan de 
antas. Föredraganden föreslår också att kommissionen ska bedöma EU:s alla relevanta 
befintliga bestämmelser och budgetar, och vid behov föreslå ändringar. Slutligen föreslår 
föredraganden även att kommissionen ska lägga fram en omfattande analys av alla de direkta 
och indirekta subventioner till fossila bränslen som förekommer i medlemsstaterna.

För varje år som vi inte agerar blir det svårare och mer kostsamt att minska utsläppen. Vi är 
nu på gränsen till ett permanent överskridande av 1,5-gradersmålet, vilket skulle få enorma 
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Vi behöver en ambitiös klimatlag som 
följs av konkreta åtgärder, om vi verkligen vill uppnå våra klimatmål, bevara och återställa 
våra ekosystem och ge kommande generationer en planet att leva på. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

hälsa och välbefinnande från 
miljörelaterade risker och effekter. 
Samtidigt måste omställningen vara rättvis 
och inkluderande, och ingen får lämnas 
utanför.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå klimatneutralitet bör 
det krävas att alla ekonomiska sektorer 
bidrar. Med tanke på energiproduktionens 

(6) För att uppnå klimatneutralitet och 
återställa den biologiska mångfalden 
krävs det en genomgripande omställning 
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och energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. Den 
digitala omvandlingen, teknisk innovation, 
och forskning och utveckling är också 
viktiga för att ge draghjälp på vägen mot 
klimatneutralitetsmålet.

av alla ekonomiska sektorer. Med tanke på 
energiproduktionens och 
energianvändningens betydelse för 
växthusgasutsläppen är det av högsta vikt 
att övergå till ett hållbart energisystem med 
överkomliga priser och 
försörjningstrygghet, som vilar på en 
välfungerande inre energimarknad. 
Utsläppen har visserligen minskat 
avsevärt inom energisektorn sedan 1990, 
men utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn har ökat. Utmaningarna 
i transportsektorn är inte begränsade till 
väg eller järnväg, utan omfattar även 
inlands-, luftfarts- och sjöfartssektorerna. 
Den digitala omvandlingen, teknisk 
innovation, och forskning och utveckling 
är också viktiga för att ge draghjälp på 
vägen mot klimatneutralitetsmålet, 
samtidigt som detta skapar ytterligare 
utmaningar i form av energiintensiva 
datacentrum.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Unionen bör sträva efter att uppnå 
en balans i hela ekonomin mellan 
antropogena växthusgasutsläpp och 
växthusgasupptag genom naturliga och 
tekniska lösningar inom unionen och i de 
enskilda medlemsstaterna senast 2040. 
Det unionsomfattande målet om 
klimatneutralitet 2040 bör eftersträvas av 
alla medlemsstater gemensamt, och 
medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen bör vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att uppnå 
detta mål. Av dessa åtgärder kommer 
unionsåtgärder och åtgärder i 
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medlemsstaterna att vara lika viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete och sitt internationella 
klimatledarskap efter 2050 för att skydda 
jorden och människorna mot hotet från 
farliga klimatförändringar, med sikte på de 
temperaturmål som fastställs i Parisavtalet 
och i enlighet med IPCC:s vetenskapliga 
rekommendationer.

(13) Unionen bör fortsätta sitt 
klimatarbete, samtidigt som den utgör en 
del av och bidrar långsiktigt till det 
internationella klimatledarskapet för att 
skydda jorden och människorna mot hotet 
från farliga klimatförändringar, med sikte 
på de temperaturmål som fastställs 
i Parisavtalet och i enlighet med de 
vetenskapliga rekommendationerna från 
IPCC, den mellanstatliga plattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) samt den oberoende europeiska 
panelen för klimatförändringar (EPCC).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När de vidtar relevanta åtgärder på 
unionsnivå och nationell nivå för att uppnå 
klimatneutralitetsmålet bör 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen beakta hur 
omställningen till klimatneutralitet bidrar 
till medborgarnas välbefinnande, 
samhällets välstånd och ekonomins 
konkurrenskraft, energi- och 
livsmedelsförsörjning och överkomliga 
priser, rättvisa och solidaritet mellan och 

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

inom medlemsstaterna med tanke på deras 
ekonomiska möjligheter, nationella 
förhållanden och behovet av konvergens 
över tiden, behovet av att göra 
omställningen rättvis och socialt jämlik, 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, 
särskilt rön som rapporteras av IPCC, 
IPBES och EPCC, behovet av att integrera 
klimatrelaterade risker i investerings- och 
planeringsbeslut, kostnadseffektivitet och 
teknikneutralitet för att uppnå minskningar 
och upptag av växthusgaser samt ökad 
motståndskraft, och ökad miljöintegritet 
och ambitionsnivå över tiden.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) I meddelandet om den gröna given 
angav kommissionen sin avsikt att bedöma 
och lägga fram förslag för att höja 
unionens 2030-mål för minskade 
växthusgasutsläpp för att säkerställa att det 
är förenligt med klimatneutralitetsmålet för 
2050. I sitt meddelande betonade 
kommissionen att all unionspolitik bör 
bidra till klimatneutralitetsmålet och att 
alla sektorer bör bidra. Eftersom unionen 
bör sträva efter att uppnå 
klimatneutralitet senast 2040 är det viktigt 
med ytterligare skärpta klimatåtgärder 
och framför allt att unionens klimatmål för 
2030 höjs till en utsläppsminskning på 
65 % jämfört med 1990 års nivåer. Därför 
bör kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå detta högre mål 
skulle behöva ändras i enlighet härmed.
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ändra unionens 2030-mål bör den lägga 
fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om ändring av denna förordning 
enligt vad som är lämpligt. Dessutom bör 
kommissionen senast den 30 juni 2021 
bedöma hur den unionslagstiftning som är 
relevant för att uppnå målet skulle behöva 
ändras för att uppnå utsläppsminskningar 
på 50–55 % jämfört med 1990.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör säkerställa en 
robust och objektiv bedömning som bygger 
på de senaste vetenskapliga, tekniska och 
socioekonomiska rönen, och där ett brett 
spektrum av oberoende sakkunskap 
representeras, och grunda sin bedömning 
på relevant information, bland annat 
uppgifter som lämnats och rapporterats av 
medlemsstaterna, rapporter från 
Europeiska miljöbyrån och bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis, inbegripet 

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

rapporterna från IPCC, IPBES och 
EPCC. Med tanke på att kommissionen har 
åtagit sig att undersöka hur EU:s taxonomi 
kan användas av den offentliga sektorn 
inom ramen för den europeiska gröna 
given, bör detta omfatta information om 
miljömässigt hållbara investeringar, från 
unionen och medlemsstaterna, som 
överensstämmer med förordning (EU) 
2020/... [taxonomiförordningen] när sådan 
information blir tillgänglig. Kommissionen 
bör använda europeisk statistik och data 
om sådana finns att tillgå och använda sig 
av expertgranskning. Europeiska 
miljöbyrån bör bistå kommissionen när så 
är lämpligt och i enlighet med sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att situationen ska vara 
förutsägbar för alla ekonomiska aktörer 
och samhällsaktörer, inbegripet företag, 
arbetstagare, investerare och konsumenter, 
och för att de ska känna förtroende, för att 
säkerställa att omställningen till 
klimatneutralitet är snabb och 
oåterkallelig, för att säkerställa en fortsatt 
minskning över tiden och som hjälp vid 
bedömningen av om åtgärderna och 
framstegen är förenliga med 
klimatneutralitetsmålet, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
för att fastställa en utvecklingsbana mot att 
uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i 
unionen senast 2040. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 



PA\1204013SV.docx 11/36 PE650.613v01-00

SV

samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201637. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet 
i unionen senast 2050 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(23) Klimatförändringarna är till sin 
natur en gränsöverskridande utmaning och 
det behövs samordnade åtgärder på 
unionsnivå som på ett effektivt sätt 
kompletterar och stärker den nationella 
politiken. Eftersom målet för denna 
förordning – att uppnå klimatneutralitet 
i unionen senast 2040 – inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
sin omfattning och sina verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. Koldioxidutsläppen från 
transportsektorn 2017, inklusive 
internationell luftfart men exklusive 
internationell sjöfart, var 28 % högre 
i unionen än 1990 års nivåer, vilket 
motsvarar 27 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser i EU-28 (inklusive 
utsläppen från internationell luftfart och 
sjöfart)1a. 

__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Parlamentet konstaterar att 
kommissionens analys visar att de 
nuvarande globala målen och de åtgärder 
som Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) och 
Internationella civila 
luftfartsorganisationen (Icao) planerar 
inte skulle vara tillräckliga för att 
åstadkomma de nödvändiga 
utsläppsminskningarna – även om de 
genomförs fullt ut – och att det krävs 
ytterligare betydande åtgärder som är 
förenliga med målet om nettonollutsläpp 
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av växthusgaser för hela ekonomin1a. 

__________________
1a Antagna texter, PA_TA(2019)0079.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23c. Den internationella luftfarten stod 
2017 för den procentuellt sett största 
ökningen av växthusgasutsläpp jämfört 
med 1990 års nivåer (+ 129 %), följt av 
internationell sjöfart (+ 32 %) och 
vägtransport (+ 23 %) 1a.
__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 23d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23d. Luftfartens generella 
klimatpåverkan (antropogen 
klimatpåverkan) är betydligt större än 
dess utsläpp av växthusgaser, och orsakas 
till stor del av förändringar i cirrusmoln 
till följd av att det bildas 
kondensationsstrimmor1a.
__________________
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1a https://www.atmos-chem-
phys.net/19/8163/2019/

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23e. De transportrelaterade 
koldioxidutsläppen från turismsektorn 
står för 22 % av alla utsläpp från 
transportsektorn. Dessa utsläpp utgjorde 
5 % av de antropogena utsläppen under 
2016 och utsläppen förväntas öka med 
25 % mellan 2016 och 2030 på grund av 
en ökad efterfråga från turister1a.
__________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23f. I enlighet med artikel 30.4 
i direktiv 2003/87/EG har kommissionen 
gett Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet (EASA) i uppdrag att 
genomföra en studie som tar upp den 
senaste vetenskapliga utvecklingen när 
det gäller luftfartens icke-
koldioxidrelaterade utsläpp som innebär 
klimateffekter på hög höjd, inbegripet 
frågan om ”mått”. Effekter såsom 
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bildandet av kondensationsstrimmor, 
deras omvandling till cirrusmoln, liksom 
de direkta effekterna av sulfataerosoler 
och sot, ska beaktas. Rapporten bör utan 
dröjsmål offentliggöras och översändas 
till rådet och parlamentet, med tonvikt på 
de tekniska åtgärder och driftsåtgärder 
som redan har vidtagits och som direkt 
eller indirekt påverkar luftfartens 
icke-koldioxidrelaterade utsläpp och 
klimateffekter, och ge en omfattande 
översikt över åtgärder för att hantera 
problemet. Rapporten bör åtföljas av 
lagstiftningsåtgärder för att få bukt med 
luftfartens icke-koldioxidrelaterade 
utsläpp på det globala klimatet.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 23g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23g. Den fortsatta försäljningen av 
förbränningsmotorer på 
unionsmarknaden är inte förenlig med 
målet om klimatneutralitet. Utfasningen 
av förbränningsmotorer senast 2030 bör 
därför vara ett centralt inslag i den 
kommande översynen av förordning (EU) 
2019/631. För att hålla en tydlig kurs mot 
utsläppsfri rörlighet i enlighet med den 
europeiska gröna given bör 
kommissionen också anpassa förordning 
(EU) 2019/1242 till det skärpta 
klimatmålet för 2030. Kommissionen bör 
därför föreslå ändringar av förordningen 
om typgodkännande (EU) 2018/858 för att 
erbjuda de medlemsstater som vill fasa ut 
förbränningsmotorer före 2030 en 
rättsligt lämplig grund.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 23h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23h. I enlighet med kommissionens 
meddelande ”Den europeiska gröna 
given” kommer kommissionen senast i 
juni 2021 att föreslå en översyn av 
lagstiftningen om normer för 
koldioxidutsläpp från personbilar och 
lätta lastbilar för att hålla en tydlig kurs 
från 2025 och framåt i riktning mot 
utsläppsfri mobilitet1a. 
__________________
1a COM(2019)0640.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 23i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23i. Kommissionen bör så snart som 
möjligt och senast i juli 2021 lägga fram 
en omfattande uppsättning lagstiftning 
för att minska utsläppen från 
sjötransporter, inbegripet, men inte 
begränsat till, åtgärder såsom 
obligatoriska driftsnormer för 
koldioxidutsläpp, full integrering 
i EU:s utsläppshandelssystem, åtgärder 
för att stödja införandet av hållbara 
alternativa bränslen som bygger helt på 
förnybar energi och tillhörande 
tankningsinfrastruktur, långsam ångning, 
användning av segel och minskning av 
trafikvolymen genom bland annat tillgång 
till hamnförvaltningar.
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Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 23j (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23j. Kommissionen bör senast i juli 
2021 lägga fram en omfattande 
uppsättning lagstiftning på 
luftfartsområdet, inbegripet, men inte 
begränsat till, åtgärder såsom 
avskaffandet av gratis utsläppsrätter och 
en återgång till den fullständiga 
räckvidden av 
EU:s utsläppshandelssystem, hållbara 
alternativa bränslen som bygger helt på 
förnybar energi och 
tankningsinfrastruktur, förbud mot 
kortdistansflygningar där det finns 
hållbara alternativ samt minskning av 
trafikvolymen, bland annat genom 
hantering av ankomst- och avgångstider.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 23k (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23k. Kommissionen bör senast i juli 
2021 lägga fram en strategi för aktiv 
rörlighet.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för en 
oåterkallelig och gradvis minskning av 
växthusgasutsläpp och förbättrade upptag 
genom naturliga eller andra sänkor 
i unionen.

I denna förordning fastställs en ram för 
en snabb och oåterkallelig minskning av 
växthusgasutsläpp, andra klimateffekter 
och förbättrade upptag genom naturliga 
eller andra sänkor i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I denna förordning fastställs ett bindande 
mål om klimatneutralitet i unionen senast 
2040, med sikte på att uppnå det 
långsiktiga målet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över den 
förindustriella nivån som anges i artikel 2 
i Parisavtalet, och skapas en ram för att 
göra framsteg mot det globala 
klimatanpassningsmål som fastställs 
i artikel 7 i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp och upptag genom 
naturliga eller andra sänkor av de 

Denna förordning ska tillämpas på 
antropogena utsläpp, andra klimateffekter 
och upptag genom naturliga eller andra 
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växthusgaser som förtecknas i del 2 
i bilaga V till förordning (EU) 2018/1999.

sänkor av de växthusgaser som förtecknas 
i del 2 i bilaga V till förordning (EU) 
2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning bidrar till att skydda 
unionsmedborgarnas oförytterliga 
rättigheter till liv, barns välfärd, arbete, 
egendom och likabehandling, vilka 
erkänns både i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och vilka är beroende av 
ett stabilt klimat.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utsläpp i hela unionen, inklusive 
unionsrelaterade utsläpp från 
internationell luftfart och sjöfart, andra 
klimateffekter, och upptag av 
växthusgaser som omfattas av unionsrätten 
ska så snart som möjligt vara i balans 
i unionen och senast 2040, så att utsläppen 
därmed vid den tidpunkten minskar till 
netto noll. Varje medlemsstat ska uppnå 
nettonollutsläpp inom sitt territorium 
senast 2040.
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Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Från och med den 1 januari 2041 
ska upptag av växthusgaser genom 
naturliga sänkor överskrida antropogena 
utsläpp och andra klimateffekter 
i unionen och inom varje medlemsstats 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 28

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. Mot bakgrund av det 
klimatneutralitetsmål som avses i artikel 
2.1 ska unionens klimatmål för 2030 som 
avses i artikel 2.11 i förordning (EU) 
2018/1999 fastställas till en 
utsläppsminskning på 65 % jämfört med 
1990 års nivåer.

Or. en
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Ändringsförslag 29

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.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Europeiska panelen för 

klimatförändringar
1. Senast den 30 juni 2021 ska 
kommissionen inrätta en europeisk panel 
för klimatförändringar (EPCC). EPCC 
ska fungera som en oberoende 
vetenskaplig rådgivande panel för 
klimatförändringar. Den ska bestå av 
högst 20 sociologer och 
naturvetenskapliga forskare som väljs ut 
på basis av deras expertkunskaper inom 
området klimatförändringar. De forskare 
som väljs ut ska bjudas in till en 
utfrågning i och bekräftas av 
Europaparlamentets behöriga utskott.
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2. Kommissionen ska se till att EPCC:s 
ledning har en struktur och 
sammansättning som säkerställer 
fullständig vetenskaplig självständighet 
och autonomi, även gentemot unionens 
och medlemsstaternas institutioner, 
organ, kontor och byråer.
3. EPCC ska övervaka minskningarna av 
växthusgasutsläpp och andra 
klimateffekter i unionen och 
medlemsstaterna. Vid behov ska den 
utfärda rekommendationer till relevanta 
unionsinstitutioner och medlemsstater.
4. EPCC ska senast den 30 november 
2022, och därefter varje år, lämna 
information om sina iakttagelser enligt 
punkt 3 till kommissionen, 
Europaparlamentet och rådet. EPCC ska 
säkerställa att arbetet sker fullständigt 
öppet och att deras rapporter är 
tillgängliga för allmänheten.
5. EPCC får, på särskild begäran, också 
lämna information och utfärda 
rekommendationer till 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, 
Regionkommittén, Europeiska 
revisionsrätten, Europeiska 
ombudsmannen eller till nationella 
parlament.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Vetenskaplig granskning av unionens 

klimatmål
1. EPCC ska, senast inom sex månader 
efter varje global översyn som avses 
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i artikel 14 i Parisavtalet, offentliggöra en 
rapport om förenligheten med unionens 
klimatmål enligt artikel 2, i syfte att 
begränsa temperaturökningen till 1,5°C 
över förindustriell nivå. Rapporten ska 
beakta följande:
(a) De bästa tillgängliga och senaste 
vetenskapliga bevisen, särskilt 
slutsatserna från IPCC om den 
återstående koldioxidbudgeten för att 
begränsa temperaturökningen till 1,5 °C 
över förindustriell nivå, årliga rapporter 
från FN:s miljöprogram (Unep) om 
utsläpp och skillnader i produktion samt 
andra relevanta rapporter från IPBES.
(b) Den internationella utvecklingen och 
de insatser som gjorts för att uppnå det 
långsiktiga temperaturmålet i Parisavtalet 
och det slutliga målet i Förenta 
nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar.
(c) Unionens och medlemsstaternas 
åtagande att låta sina klimatåtgärder 
återspegla högsta möjliga ambitionsnivå 
över tiden i enlighet med artikel 4.3 
i Parisavtalet. 
(d) Unionens och medlemsstaternas 
åtagande att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald senast 2030.
2. Kommissionen ska ta vederbörlig 
hänsyn till den rapport som avses i punkt 
1 och, om EPCC anser att unionens 
klimatmål enligt artikel 2 är oförenliga 
med målet att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå, lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om ändring av denna 
förordning i syfte att säkerställa ett 
rättvist och trovärdigt bidrag från 
unionen till Parisavtalets långsiktiga 
temperaturmål. 

Or. en
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Ändringsförslag 32

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 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 2040 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 33

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 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kostnadseffektivitet och 
energieffektivitet.

(a) Kostnadseffektivitet och 
ekonomisk effektivitet, med full hänsyn 
tagen till kostnaden för uteblivna åtgärder 
och försenade klimatåtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Effekterna av olika alternativ för 
infångning av koldioxid på den biologiska 
mångfalden, ekosystemen och 
livsmedelsförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Behovet av att fasa ut 
användningen av alla fossila bränslen 
inom en tidsram som är förenlig med 
målet att begränsa temperaturökningen 
till 1,5 °C över förindustriell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) Behovet av att säkerställa 
miljöintegritet och högsta möjliga 
ambitionsnivå över tiden, i enlighet med 
artikel 4.3 i Parisavtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter.

(g) Investeringsbehov och 
investeringsmöjligheter, med full hänsyn 
tagen till behovet av att undvika strandade 
tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Behovet av en stabil, förutsägbar 
och tillförlitlig politisk ram för 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 40

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 ger 
lika tillgång till hållbar energi, livsmedel, 
bostäder och rörlighet till ett överkomligt 
pris.

Or. en
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Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Unionens och medlemsstaternas 
åtagande att stoppa och vända förlusten 
av biologisk mångfald senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 42

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, IPBES, Unep och 
EPCC.

Or. en

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja)  Internationell solidaritet och 
internationellt ansvar på grund av de 
europeiska ländernas historiska utsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska, senast den 
31 januari 2021, anta en uppdaterad 
EU-strategi för anpassning till 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 45

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, senast den 
31 december 2021, anta 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 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska offentliggöra och 
överlämna alla bedömningar och 
slutsatser 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.
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Or. en

Ändringsförslag 47

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, inbegripet, 
men inte begränsat till, förslag till 
lagstiftning och budget 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.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast ... [2 år från den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen bedöma om alla unionens 
relevanta befintliga bestämmelser och 
budgetar är förenliga med det 
klimatneutralitetsmål som anges i artikel 
2.1, uttryckt genom den utvecklingsbana 
som avses i artikel 3.1 och, vid behov, 
lägga fram förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Senast ... [2 år från den dag då 
denna förordning träder i kraft] ska 
kommissionen lägga fram en omfattande 
analys av alla de direkta och indirekta 
subventioner till fossila bränslen som 
förekommer i medlemsstaterna. 
Resultaten av den analysen ska till fullo 
återspeglas i den europeiska 
planeringsterminen som en del av en 
färdplan för en fullständig utfasning av 
dessa subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. För att säkerställa kontinuerliga 
framsteg mot det mål om klimatneutralitet 
som anges i artiklarna 1 och 2 ska 
kommissionen och medlemsstaterna ta 
full hänsyn till de skyldigheter som anges 
i artikel 3.1 b i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/92/EU1a i syfte att 
hantera alla växthusgasutsläpp från 
offentliga och privata projekt, inklusive 
indirekta utsläpp som uppstår i ett 
projekts värdekedja.
_____________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/92/EU av den 13 december 2011 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (EUT L 26, 
28.1.2012, s. 1).
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Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska offentliggöra och 
överlämna alla bedömningar och 
slutsatser 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 52

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, ska 
den utfärda rekommendationer till den 
medlemsstaten. Kommissionen ska göra 
sådana rekommendationer allmänt 
tillgängliga.

Or. en
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Ändringsförslag 53

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 
genomföra rekommendationen i en anda 
av solidaritet mellan medlemsstaterna och 
unionen och mellan medlemsstaterna, och 
enligt fördragets princip om lojalt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 54

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 full hänsyn 
till rekommendationen och vilka åtgärder 
den vidtagit.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

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, däribland de senaste rapporterna från 
IPCC, Unep, IPBES och EPCC.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6, i 
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

2. Europeiska miljöbyrån ska bistå 
kommissionen i arbetet med den 
bedömning som avses i artiklarna 5 och 6. 
Europeiska miljöbyrån ska i enlighet med 
detta få en större budget och mer 
personal.

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänhetens deltagande Allmänhetens deltagande och tillgång till 
rättslig prövning

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid talan om ogiltigförklaring enligt 
artikel 263 i EUF-fördraget ska enskilda 
individer anses vara direkt och 
personligen berörda av:
(a) den utvecklingsbana för att uppnå 
koldioxidneutralitet som antagits i 
enlighet med artikel 3 och därigenom ha 
rätt att bestrida lagenligheten hos de 
delegerade akter som antagits enligt 
artikel 9 vid Europeiska unionens 
domstol,
(b) rättsakter som antagits av EU till följd 
av kommissionens översyn enligt artikel 
3.1 eller som svar på förslag från 
kommissionen enligt artikel 5.4,
om de är personligen och mycket 
drabbade av klimatförändringarnas 
effekter till följd av sådana akter eller 
underlåtenheten att anta dessa.

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 5
Förordning (EU) nr 2018/1999
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klimat- och energidialog på flera nivåer Sektorsövergripande dialog om 
klimatförändringar på flera nivåer 

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 5
Förordning (EU) nr 2018/1999
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en klimat- 
och energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs 
i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område, även på lång 
sikt, och bedöma de framsteg som gjorts, 
om det inte i medlemsstaten redan finns en 
struktur som tjänar samma ändamål. 
Integrerade nationella energi- och 
klimatplaner får diskuteras inom ramen för 
denna dialog.”.

Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
nationella bestämmelser, inrätta en 
sektorsövergripande klimat- och 
energidialog på flera nivåer, där lokala 
myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 
näringslivet, investerare, andra relevanta 
berörda aktörer och allmänheten har 
möjlighet att aktivt engagera sig och 
diskutera uppnåendet av unionens 
klimatneutralitetsmål som fastställs 
i artikel 2 i förordning .../... [klimatlag] och 
de olika scenarier som planeras på energi- 
och klimatpolitikens område inom olika 
sektorer, även på lång sikt, och bedöma de 
framsteg som gjorts, om det inte 
i medlemsstaten redan finns en struktur 
som tjänar samma ändamål. Integrerade 
nationella planer och strategier för bland 
annat, men inte begränsat till, energi, 
klimat, bostäder, jordbruk, biologisk 
mångfald och rörlighet, får diskuteras 
inom ramen för denna dialog.”.

Or. en
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