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Høring vedr. EU-Kommissionens meddelelse” Proposal for a regulation of 

the European Parliament and of the Council establishing the framework 

for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 

(European Climate Law)” 

Generelle bemærkninger 

 
Dansk Erhverv fremsender nedenfor kommentarer til EU-Kommissionens meddelelse” Proposal 

for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for 

achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)”.  

 

Dansk Erhverv ser store muligheder i Kommissionens Klimalov, og anerkender Kommissionens 

langsigtede mål for klimaneutralitet i 2050. Derudover er det også afgørende for Dansk Erhverv, at 

klimapolitikken fører til reelle reduktioner i de globale drivhusgasudledninger og ikke blot at flytte ud-

ledninger uden for Unionen. Den globale klimaeffekt af EU-initiativer skal være nettopositiv. Flytning 

af udledning til tredjelande vil ikke være i harmoni med målet, der er opstillet i Paris-aftalen, om at 

holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader. Dog ser Dansk Erhverv gerne, at ændringen af EU's 

klimamålsætning for 2030 øges hurtigst muligt og før september 2020. Dansk Erhverv bakker op om et 

reduktionsmål på 55% i 2030. 

 

Dansk Erhverv ser frem til at følge udviklingen af Kommissionens klimalov, herunder hvilke krav 

det vil stille erhvervslivet.  

 

Specifikke bemærkninger 

Article 1: Subject matter and scope  

Dansk Erhverv er positive over for, at Kommissionen i denne forordning er ambitiøse jf. det bin-

dende mål om klimaneutralitet i Unionen inden 2050 i forfølgelse af det langsigtede temperatur-

mål, der er fastsat i artikel 2 i Paris-aftalen, og skaber rammerne for at forfølge det globale tilpas-

ningsmål oprettet i artikel 7 i Paris-aftalen. Ideelt set ville de europæiske og de danske nationale 

mål være de samme, men i mangel af fuld sammenhæng mellem målene, må det være en dansk 

prioritet, at de europæiske mål kommer så tæt på de danske som muligt – for at sikre den største 

effekt for klimaet og den mindste grad af konkurrenceforvridning for danske virksomheder. 

 

Article 2: Climate-neutrality objective  

Dansk Erhverv havde gerne set, at Kommissionen tidligere end den 30. juni kom med en vurdering 

af hvordan implementeringen af EU-lovgivning af Unionens 2030-mål skal ændres for at muliggøre 
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opnåelse af 50 til 55% udledningsreduktioner sammenlignet med 1990 og for at opnå det klima-

neutralitetsmål, der er beskrevet i artikel 2, stk. 1. 

 

Ambitiøse mål er vigtige for at sætte retningen, og Dansk Erhverv støtter derfor at øge EU's 2030 GHG-

mål til mindst 55%. Samtidig er det afgørende - også for fortsat folkelig opbakning - at klimakompeten-

cen understøtter fremtidig økonomisk vækst og et konkurrencedygtigt forretningsliv.  

 

Article 3: Trajectory for achieving climate neutrality  

På nuværende tidspunkt er alle lande, undtagen Polen, i princippet enige om, at EU i 2050 skal 

være klimaneutrale. Derfor finder Dansk Erhverv det fornuftigt, at lade Kommissionen udføre de 

kortsigtede planer for, hvordan Unionen når sit mål om klimaneutralitet i 2050, og at disse efter-

følgende ikke blokeres af medlemsstaterne eller Europa-Parlamentet. Kommissionen har de nød-

vendige ressourcer og regnekapacitet til at udarbejde veldokumenterede og stabile planer hvert 

femte år for EU. 

 

Article 4: Adaption to Climate change  

Når økonomien skifter mod en ren fremtid, ændres også kvalifikationer og kompetenceefterspørg-

sel. Dette betyder, at nogle arbejdstagere vil blive omskolet, især i regioner, der traditionelt arbejder 

på det østeuropæiske kulmarked. Her ligger Kommissionen op til, at der skal ske forbedring af til-

pasningsevne, styrkelse af modstandsdygtighed og reduktion af sårbarhed over for klimaændringer 

i overensstemmelse med Paris-aftalens artikel 7. Det betyder reelt, at der skal findes kompensation 

til østeuropæiske lande, som berøres økonomisk af Kommissionens mål om klimaneutralitet i 

2050. Danmark vil kunne få midler via ”Just Transition Fund”, men antageligvis i ret begrænset 

omfang. 

 

Dansk Erhverv mener, at klimakrisen er en problemstilling, som skal løftes samlet i Europa. Dog 

er det kontroversielt, hvor meget andre EU-medlemslande rent ressourcemæssigt skal bidrage for 

industrielle tilpasning i østeuropæiske lande. Dansk Erhverv henstiller derfor til, at man finder en 

løsning, hvor de øvrige medlemslandes erhvervsliv og økonomi berøres så minimalt som muligt.  

 

Article 5: Assessment of Union progress and measures 

Det er positivt, at Kommissionen nu også, jf. Klimalovens artikel 5, hvert 5. år vil vurdere de kol-

lektive fremskridt, som alle medlemslandene har gjort samt sammenhængen mellem EU-foran-

staltninger med det fastsatte mål om klimaneutralitet i 2050.  

 

Article 9: Exercise of the delegation  

I Dansk Erhvervs optik er brugen af delegerede retsakter i større politiske forhold udfordrende – 

særligt i forhold til den politiske legitimitet. Brugen af delegerede retsakter må ikke blive en und-

skylding for en demokratisk proces – omend det kan være besværgeligt. I et samlede billede virker 

det sandsynligt at brugen af delegerede retsakter kan lette gennemførslen af de europæiske mål på 

området, hvilket er er i Danmarks og klimaets interesser, men der bør samtidig sikres en grundig 

og inkluderede politisk og demokratisk proces.  

 

Jf. artikel 9. stk. 4 vil Kommissionen nedsætte en ekspertgruppe, hvor medlemslandene kan 

komme med indsigelser til dets forslag. Pågældende ekspertgruppe er udpeget af hver medlemsstat 
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i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i EU. Hermed inkluderes medlemslandene i 

processen – udover, at de konkrete delegerede retsakter kan blokeres med simpelt flertal i Europa-

Parlamentet og med kvalificeret flertal i Rådet. Derudover kan selve delegation tilbagetrækkes efter 

samme metode på ethvert tidspunkt. 

 

Kommissionen ligger op til i Klimaloven, at de delegerede retsakter udelukkende skal benyttes til 

at fastsætte planer, efter hvert globale ”stocktake”(der følger af Paris-aftalen), og ikke gå i dybden 

med politiske område, fx fødevarepolitik og regulering af transportsektorens Co2-udledning. 

Denne begrænsning bakker Dansk Erhverv op om. 

 

Article 11: Multilevel climate and energy dialogue 

Dansk Erhverv finder det positivt, at Kommissionen anerkender, at erhvervslivet og andre sam-

fundsmæssige interessenter skal aktiviseres og inddrages på nationalt plan jf.: ” Each Member 

State shall establish a multilevel climate and energy dialogue pursuant to national rules, in which 

local authorities, civil society organisation, business community (…) are able actively to engage 

and discuss the achievement of the Union’s climate-neutrality”. Dansk Erhverv noterer, at det er 

nødvendigt, at vi som erhvervsliv, samfund og borgere bidrager med vores viden, og er villige til at 

ændre vores produktion og forbrug – gå foran for at skubbe på den bæredygtige omstilling. 

 

Med venlig hilsen 

Ulrich Bang  

Klima- og energichef 

 

 

 

 


