
FIT FOR 55

DE 5 FORSLAG TIL NYE INITIATIVER

1. En ny EU-skovstrategi lægger vægt på at fremme biodiversiteten. Kvaliteten og modstands-
dygtigheden i skovene skal forbedres, bæredygtig anvendelse af biomasse sikres, og der skal
plantes tre mia. træer inden 2030. Dermed vil CO2-absorptionen øges.

2. Tilpasningsmekanisme af CO2-grænser skal sætte en CO2-pris på import af visse varer fra lande
udenfor EU og dermed forhindre, at EU-virksomheder bliver undergravet af mindre klimaambitiøse
konkurrenter udenfor EU.

3. Oprettelse af en social klimafond, der skal sikre, at klimaindsatsen ikke rammer socialt skævt.
Landene skal selv fordele pengene til særligt udsatte grupper, når fx benzin- og varmepriser stiger.

4. Nye krav for brændstof til lufttransport startende med iblanding af 5 % grønt jetbrændstof i 2030 og
stigende til 32 % i 2040 og 63 % i 2050.

5. En ny og skrappere grænse for CO2-indholdet i brændstoffet på de skibe, der lægger til i EU-havne.
Indholdet skal være reduceret med 6 % i 2030, med 26 % i 2040 og med 75% i 2050. Samtidig skal
grønne, fossilfrie drivmidler indfases i den maritime sektor.

DE 8 FORSLAG TIL REVIDERING AF EKSISTERENDE EU-LOVGIVNING

1. Ændringer i EU's kvotehandelssystem, der skal sænke det samlede CO2-emissionsloft, udfase
gratis emissionskvoter til luftfarten og udvide kvotehandelssystemet til også at omfatte skibsfarten.
Samtidig skal et nyt, særskilt kvotehandelssytem fra 2026 omfatte vejtransport og bygninger.

2. Revision af byrdefordelingsordningen opstiller bindende mål på nationalt niveau for emissions-
reduktioner baseret på BNP pr. indbygger. Den giver landemed høje klimamålmulighed for at klare
en del af målene i sektorerne udenfor kvotesystemet.

3. EU-lande pålægges bindende og skærpede mål for optag af CO2 i marker og skove som middel til
at trække CO2 ud af atmosfæren.

4. Ændring af direktivet om vedvarende energi sigter mod at definere, hvilke energikilder, der
betragtes som vedvarende og opstille bindende mål for andelen af vedvarende energikilder i
Europas energisammensætning i 2030 på 40 % (op fra 32%).

5. Ændring af direktivet om energieffektet med et mere bindende årligt mål på EU-niveau hævet fra
32,5 % til 36 % med årlige reduktioner på 1,5 % fra 2024. Samtidig forpligtes den offentlige sektor til
bl.a. at renovere 3 % af sine bygninger hvert år.

6. Ændring af reglerne for nye person- og varebilers CO2-grænser med krav om, at den
gennemsnitlige udledning fra nye biler reduceres med 55 % frem mod 2030 og med 100 % i 2035.

7. Det skal være lettere tilgængeligt for el- og brintdrevne køretøjer at genoplade og tanke på større
veje med etablering af elektriske ladestandere hver 50 km og brinttank hver 150 km. Endelig vil
Kommissionen fastsætte mål for større havne, der skal forsyne fartøjer med landbaseret strøm,
hvilket reducerer brugen af forurenende brændstoffer.

8. Niveauet af energiskatter hæves, så minimumsafgifter på fx varme, el og transportbrændstof
hæves, og olie og gas ikke længere beskattes mindre end elektricitet, som i stigende grad kommer
fra grønne kilder og teknologi.

EU-Kommissionens Fit for 55-pakke indeholder i alt 13 initiativer med enten
ny eller opdateret EU-lovgivning. Den skal gøre EU klar til at nedbringe
udledningen af drivhusgasser med 55 % inden 2030 og til nulemmisioner i
2050.
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