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Hvad er EU’s 
klima mål?

Før og efter 
the Green 
Deal

EU har ratificeret Paris Aftalen i 2016: alle lande 
skal nedskære udledningerne fra 2021 og sætte 
reduktionsmål for 2025, 2030 og derefter

⮚Begrænse den globale opvarmning til godt under 
2°C og forsøge at begrænse den til 1.5°C

⮚EU mål fra 2015: reducere udledningerne med 
40% i 2030 i forhold til 1990 -> Danmark’s mål blev 
i 2019 sat til 70%

European Green Deal (dec 2019) med øget grøn 
indsats og mål om klimaneutralitet i 2050 (før 80%).

⮚nyt mål om reduceringer på mindst 55% i 2030 i 
forhold til 1990. Foreslået af EU Kommission i sept. 
2020 og vedtaget af statsministrene (Rådet) i dec. 
2020. 

-> Klima-NGOer foreslår 65% for hele EU og 
nogle forskere 75% (f.eks. Tyndall Centre) 
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The Green Deal: 
Hvad er det?
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En vigtig del af “Green Deal”: Cirkulær økonomi

- En stigende befolkningsvækst betyder en stigning i forbruget af 
ressourcer og en højere global efterspørgsel. Det nuværende 
lineære “brug og smid væk” system kan ikke fortsætte, produkter 
og ressourer skal cirkulere.

- Med cirkulær tænkes circulation af produkter og ressouscer ind i 
produktionen af varer og i forbruget. 
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Cirkulær økonomi

- Hidtidig tankegang: En lineær 
økonomi, hvor vi udvinder ressourcer 
og energi, forbruger og smider ting 
væk.

- Cirkulær økonomi: Økonomisk 
model, hvor der anvendes cirkulære 
kredsløb i virksomheder, 
organisationer og hele samfund.

- Cirkulær økonomi betyder færre 
ressourcer og et mere bæredygtigt 
forbrug. I mange tilfælde kan det 
betyde mindre brug af energi og 
transport.
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Cirkulær økonomi handler om

• Produkterne skal holde længere

• Produkterne skal bruges længere, f.eks. opgradering af elektronik, 
brug af produkter til de er slidte, f.eks. tøj, møbler

• Produkter skal kunne repareres

• Produkter skal genbruges når den første bruger ikke længere har 
behov for dem

• Nedslidte produkters dele skal kunne genanvendes og indgå som i 
nye produkter



EU’s Indre Marked styrer vores forbrug

• EU er et stort indre marked, hvor vi kan handle på tværs af 
landegrænserne 

• Der er mange fordele af det indre marked, både for producenter, 
der nemt kan sælge overalt i EU og for forbrugerne, som nemt kan 
få varer fra andre EU-lande (tænk på alt bøvlet med Brexit)

• For at det indre marked skal fungere, skal vi sætte fælles 
retningslinjer for produkters sikkerhed, miljøeffekter osv.

• Hvis det indre marked skal omstilles til cirkulær økonomi, skal 
reglerne ændres



Hvordan styrer EU det indre marked?

• EU direktiver stiller krav til landenes regler, f.eks. med Varedirektivet

• EU forordninger stiller direkte krav til producenter og butikker, f.eks. 
med ecodesign forordninger for mange produkter

• Europæiske standarder sætter regler for detaljer, f.eks. for hvordan man 
sikrer at produkter overholder EU’s regler

• EU vejledninger giver retningslinjer for f.eks. kommuners grønne indkøb: 
kommuner skal købe økonomisk, men kan nu vælge grønnere løsning

• EU støtte kan hjælpe nye løsninger på vej med forskningsstøtte, støtte til 
fattigere dele af EU m.m.

• EU finansieres af 1% moms, importtold oa.



EU på vej til cirkulær økonomi i ”Green Deal”
• Markedsføring: EU forbereder nyt udspil om grøn markedsføring: miljø-

og klimafordele skal dokumenteres med ”økologisk fodaftryk”
• Længere holdbarhed: EU kræver 2 års reklamationsret (garanti) og 

tillader nu op til 6 år med revision af Varedirektivet
• Længere brug: Med ecodesign regler forbyder EU ”planlagt forældelse” 

og kan kræve at produkter kan opgraderes
• Reparerbarhed: Med ecodesign regler kan EU stille krav om det
• Genanvendelse: Med ecodesign regler kan EU stille krav om at produkter 

indeholder færre farlige stoffer og er nemmere at genanvende. Med 
Affaldsdirektivet stiller EU krav til landene om genanvendelse

• Grønne indkøb: EU vejledninger gør det lettere for kommuner at købe 
miljø-og klimavenligt.

• EU fonde skal støtte omstillingen, bl.a. med Covid 19 stimuluspakken, der 
også skal bidrage til klimaneutralitet



Hvor langt synes I at EU skal gå?

• Skal EU forbyde markedsføring, der ikke følger fælles retningslinjer 
for hvad der er miljøvenligt?

• Skal Danmark følge EU’s mulighed for mere end 2 års 
reklamationsret?

• Skal EU kræve at produkter skal kunne repareres?

• Skal EU kræve at materialer skal kunne genanvendes med krav til 
produkter (som måske forbyder nogle billige produkter)? 

• Skal EU sætte grønnere retningslinjer for kommuners indkøb, også 
selvom det kan blive dyrere i indkøb? 



Mange tak!

11

Arrangører:

Gunnar Boye Olesen
VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe


