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Høring af Europa-Kommissionens forslag til en europæisk klimalov 
TEKNIQ Arbejdsgiverne Arbejdsgiverne bemærker, at formålet med denne høring 
er indsamle bemærkninger til brug for udarbejdelse af grund- og nærhedsnotat til 
Folketinget i forbindelse med høringen af Europa-Kommissionens forslag til en eu-
ropæisk klimalov.  
 
Kommissionens udspil indeholder mange positive elementer, men vi savner dog 
nogle mere håndfaste virkemidler, end dem der præsenteres.  
 
Køreplan for de enkelte medlemslande 
I Danmark er der blevet vedtaget en klimalov, som pålægger den siddende rege-
ring at fastlægge bindende delmål og løbende evaluere opfyldelsen af disse mål. 
Dette er et fornuftigt styringsprincip, som bidrager til at skabe forudsigelige og 
langsigtede rammebetingelser for landets virksomheder. Derfor anbefaler vi, at 
regeringen vil arbejde for, at de øvrige lande udarbejder klimaplaner på tilsva-
rende vis med delmål og løbende evalueringer. 
 
Evaluering af tiltag 
Der bør være klare retningslinjer for evaluering af landenes opfyldelse af kli-
mamål, og evalueringerne bør så vidt som muligt være kvantitative frem for kvali-
tative. Dette gælder også for andre tiltag, som medlemslandene er pålagt at gen-
nemføre i regi af fx bygningsdirektivet. Her er det muligt at påvise efterlevelse 
vha. ækvivalensrapporter, som træder i stedet for de konkrete tiltag. Her kan man 
nøjes med at påvise en indsats ud fra en kvalitativ beskrivelse af eksisterende til-
tag, og ikke en kvantitativ evaluering af hvorvidt direktivet er opfyldt. Dette ses 
bl.a. i forbindelse med eftersynsordningerne for eftersyn af kedel og ventilations-
anlæg.  
 
Sanktioner ved manglende efterlevelse 
Der er behov for, at virksomhederne i EU konkurrerer på lige vilkår. På klimaområ-
det kan det imidlertid betyde, at virksomhederne i nogle lande opnår uforholds-
mæssigt store konkurrencefordele ved at landene ikke efterlever de aftalte kli-
mamål. Dette er uacceptabelt, og kan blive gensidigt forstærkende medlemssta-
terne imellem. Derfor bør der arbejdes for, at det med den europæiske klimalov 
bliver muligt at pålægge markante sanktioner, som sikrer at medlemsstater efter-
lever de aftalte klimamål. 
 
  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

 
Pr. mail: til: Karen Schack Andreassen (ksan@efkm.dk) og  

Mikkel Mejling Andersen (miman@efkm.dk). 
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Proportionalitet 
Det er et vigtigt element i den europæiske klimalov  at sikre klare retningslinjer for 
overholdelse af proportionalitetsprincippet i de tiltag, som de enkelte medlems-
lande ønsker at gennemføre for at opfylde  aftalte klimamål. Det bør bl.a. være 
muligt for landene særtilfælde at indføre deciderede forbud mod klimabelastende 
produkter (fx oliefyr), også selv om andre tiltag som fx informationskampagner og 
tilskudsordninger kan synes mere proportionale.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 
 


