NOTAT

KL's høringssvar til Kommissionens forslag til en
europæisk klimalov

Dato: 11. marts 2020

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til
Kommissionens forslag til en europæisk klimalov.

E-mail: MCL@kl.dk
Direkte: 3370 3846

KL modtog den 5. marts 2020 anmodning om bemærkninger fra Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriet. KL har ikke haft mulighed for at behandle
sagen politisk inden afgivelsen af høringssvaret. KL tager derfor forbehold
herfor og forbeholder os retten til at komme med yderligere bemærkninger.
Generelle bemærkninger
KL finder det positivt, at EU får en bindende klimalov, reguleret via en
forordning, der skal være med til at sikre klimaneutralitet i 2050 for alle
medlemslandene i EU, ved at stadfæste målet om CO2-netralitet i 2050. Et
mål, som Danmark allerede har forpligtet sig til gennem ratificering af
Parisaftalen.
Revision af relevant lovgivning
KL finder det positivt, at Kommissionen senest i september 2020 vil evaluere
EU’s 2030-mål og undersøge mulighederne for at gå fra 40 pct. til 50-55 pct.
CO2-reduktion.
KL antager, at den EU-lovgivning, som kommissionen lægger op til at
revidere, hvis delmålet i 2030 forøges til 50-55 pct., allerede er omfattet af
den grønne pagt.
Delegeret retsakt
Kommissionen har ikke mange værktøjer til at sørge for, at EU og
medlemslandene holder kursen i forhold til at opnå CO2-neutralitet i 2050.
Derfor er KL af den opfattelse, at den danske regering bør støtte op om
Kommissionens mulighed for at lave delegerede retsakter, til at supplere de
eksisterende instrumenter, herunder det europæiske semester og de
nationale energi- og klimaplaner, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
KL bifalder normalt ikke delegeret retsakter, denne delegerede retsakt er
betinget af, at Kommissionen skal konsultere nationale eksperter, samt af at
Kommissionens ret til at lave delegerede retsakter til enhver tid kan
tilbagekaldes af EU-Parlamentet og det Europæiske Råd.
Klimatilpasning
KL er enig i vigtigheden af, at EU og medlemsstaterne skal sikre
kontinuerlige fremskridt med at forbedre tilpasningsevnen, styrke
modstandsdygtigheden og mindske sårbarheden over for klimaændringer.
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KL og kommunerne bør i høj grad involveres, når medlemsstaterne udvikler
og implementerer tilpasningsstrategier og -planer.
Evaluering af Unionens fremskridt og foranstaltninger
KL bemærker, at Kommissionen kun foretager en mere dybdegående
evaluering hvert 5. år ift. EU’s og medlemsstaternes fremskridt på
klimaområdet, gennem de nationale klima- og energiplaner. Dette kan
forekomme utilstrækkeligt, hvis delmålet i 2030 stiger fra 40 pct. til 50-55 pct.
KL formoder, at Kommissionen også løbende benytter sig af det europæiske
semester til at evaluere og sikre fremskridt på klimaområdet i
medlemsstaterne.
Med venlig hilsen
Maja Clemmensen
Specialkonsulent
KL’s kontor for Teknik og Miljø
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