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Minska EU:s utsläpp: nationella mål för 2030

Nationella mål för reduceringar av växthusgasutsläpp

EU:s förordning om ansvarsfördelning sätter nationella mål för reduceringar av 
växthusgasutsläpp i syfte att hjälpa EU nå nettonollutsläpp av koldioxid 2050.

För att bidra till att bekämpa klimatförändringarna har EU satt upp ambitiösa mål för att minska 
sina utsläpp av växthusgaser. Enligt den europeiska klimatlagen ska EU uppnå klimatneutralitet 
till 2050 och minska utsläppen av koldioxid med 55 procent till 2030. EU har lanserat olika 
initiativ för att nå dessa mål. Ett av dem är förordningen om ansvarsfördelning, som håller på att 
uppdateras som en del av lagstiftningspaketet "Fit for 55". 
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Vad handlar ansvarsfördelningen om? 
 

I förordningen om ansvarsfördelning fastställs bindande mål för att minska utsläppen av 
växthusgaser för varje EU-land. Detta gäller inom sektorer som inte redan omfattas av systemet 
för handel med utsläppsrätter, däribland transport, jordbruk, byggnader och avfallshantering. 
Dessa sektorer står för merparten av EU:s växthusgaser (cirka 60 procent av EU:s totala 
utsläpp).

För att garantera att alla länder deltar i EU:s insatser för att minska utsläppen från de 
ovannämnda sektorerna fastställer förordningen om ansvarsfördelning bindande årliga mål för 
utsläpp av växthusgaser, för EU-länderna, under perioden 2021-2030. I förordningen finns även 
regler för hur de årliga utsläppsfördelningarna ska fastställas och hur framstegen ska 
utvärderas.

Den 14 mars 2023 röstade Europaparlamentet för att öka utsläppsminskningsmålet till 2030 från 
30 till 40 procent jämfört med 2005 års nivåer.

Vilka är de föreslagna nationella målen? 
 

För första gången måste alla EU-länder minska sina växthusgaser med mål som ligger mellan 
10 och 50 procent. De nationella målen varierar beroende på ländernas BNP per capita och 
kostnadseffektivitet. Dessutom måste medlemsländerna se till att de inte överskrider sina årliga 
utsläppstilldelningar.  
 

EU-land Tidigare 2030-mål jämfört 
med 2005

Nytt 2030-mål jämfört med 2005 
(kommissionens förslag)

Luxemburg -40 % -50 %
Sverige -40 % -50 %
Danmark -39 % -50 %
Finland -39 % -50 %
Tyskland -38 % -50 %
Frankrike -37 % -47,5 %
Nederländerna -36 % -48 %
Österrike -36 % -48 %
Belgien -35 % -47 %
Italien -33 % -43,7 %
Irland -30 % -42 %
Spainen -26 % -37,7 %
Cypern -24 % -32 %
Malta -19 % -19 %
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Portugal -17 % -28,7 %
Grekland -16 % -22,7 %
Slovenien -15 % -27 %
Tjeckien -14 % -26 %
Estland -13 % -24 %
Slovakien -12 % -22,7 %
Litauen -9 % -21 %
Polen -7 % -17,7 %
Kroatien -7 % -16,7 %
Ungern -7 % -18,7 %
Lettland -6 % -17 %
Rumänien -2 % -12,7 %
Bulgarien 0 % -10 %

 
Källa: Europeiska kommissionens förslag till uppdatering av förordning (EU) 2018/842.  
 
 

Medlemsländerna kommer att ha begränsad flexibilitet när det gäller hur mycket utsläpp de kan 
spara från föregående år, låna från kommande år samt i vilken utsträckning handel med 
utsläppstilldelningar tillåts med andra medlemsländer.

På Europaparlamentets begäran ska lättillgänglig information om de nationella åtgärderna 
offentliggöras för att möjliggöra ansvarsutkrävande från medlemsländerna.

Reglerna måste fortfarande formellt godkännas av medlemsländerna i rådet innan de träder i 
kraft.
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Andra initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser
Läs mer om andra åtgärder som ska hjälpa EU att uppfylla sina klimatmässiga åtaganden enligt 
Parisavtalet:

Hur ska utsläppen från biltrafiken minska?• 
Koldioxidläckage: hindra företag från att undvika utsläppsregler• 
Utsläpp från fartyg och flygplan: fakta och figurer (infografik)• 

 
 
Kolla in vår infografik om EU:s arbete för att nå sina klimatmål för 2020.

Mer information 
Lagstiftningen steg för steg  (en)
Parlamentets utredningstjänst: Revising the Effort-Sharing Regulation for 2021-2030, 24-11-
2021 (en) 
Kommissionen: Increasing the ambition of the EU’s Effort Sharing Regulation (en) 
Frågor och svar – förordningen om ansvarsfördelning 
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