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KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH MILJÖN

Vid FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015 enades världens parter om att begränsa
den globala uppvärmningen till gott och väl mindre än 2 ºC över de förindustriella
nivåerna. Unionen har åtagit sig att till 2030 minska de sammanlagda utsläppen av
växthusgaser med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer, samtidigt som man ska öka
energieffektiviteten med 27 procent och andelen förnybara energikällor till 27 procent av den
slutliga energianvändningen. Ett nyckelinstrument för att bekämpa klimatförändringarna är
EU:s utsläppshandelssystem.

RÄTTSLIG GRUND OCH MÅL

Enligt artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har
unionens miljöpolitik som uttryckligt mål att bekämpa klimatförändringarna.

ALLMÄN BAKGRUND

A. Den globala uppvärmningen
Utan ytterligare strategier för att minska utsläppen beräknas den globala medeltemperaturen
stiga med mellan 1,1 ºC och 6,4 ºC under detta århundrade. Enligt den femte
bedömningsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar är det extremt
sannolikt att den globala uppvärmningen beror på mänsklig påverkan. Mänsklig verksamhet
såsom förbränning av fossila bränslen, avskogning och jordbruk leder till utsläpp av koldioxid
(CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O) och fluorkolväten. Dessa växthusgaser stänger in värme
som strålar ut från jordytan och hindrar den från att strömma ut i rymden, vilket ger upphov
till global uppvärmning.
B. Klimatförändringarnas effekter
Den globala uppvärmningen har lett till och kommer att leda till fler extrema väderhändelser
(till exempel översvämningar, torka, stora regnmängder och värmeböljor), skogsbränder,
vattenbrist, smältande glaciärer och stigande havsnivåer, förändringar i utbredningen eller
till och med utrotning av djur- och växtarter, växtsjukdomar och skadedjur, livsmedels- och
dricksvattenbrist, kraftigare fotokemisk smog som orsakar hälsoproblem och migration bland
människor som flyr från dessa faror. Forskning visar att risken för oåterkalleliga och katastrofala
förändringar skulle öka kraftigt om den globala uppvärmningen översteg de förindustriella
nivåerna med mer än 2 ºC.
C. Kostnaden för att vidta, respektive låta bli att vidta, åtgärder
Enligt Sternrapporten, som den brittiska regeringen offentliggjorde 2006, skulle kostnaden för
att hantera den globala uppvärmningen uppgå till omkring 1 procent av världens BNP per år,
medan kostnaden för passivitet skulle uppgå till minst 5 procent och i värsta fall upp till
20 procent av världens BNP. Med andra ord skulle bara en liten del av världens BNP behöva
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investeras i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, och bekämpningen av klimatförändringarna
skulle medföra hälsofördelar och ökad energitrygghet samt minska andra skador.
D. Anpassning till klimatförändringarna
Anpassningen till klimatförändringarna omfattar allt från mjuka och billiga åtgärder (vattenvård,
växelbruk, grödor som är tåliga mot torka, samhällsplanering och medvetandegörande) till
kostsamma skydds- och omplaceringsåtgärder (högre vallar och flytt av hamnar, industrier och
människor från låglänta kustområden och flodslätter). EU-strategin för klimatanpassning syftar
till att göra Europa mer klimattåligt. Den främjar bättre samordning och informationsutbyte
mellan medlemsstaterna och gynnar integreringen av anpassning i all relevant EU-politik.

RESULTAT

A. Internationell klimatfinansiering
I december 2015, efter mer än tjugo års förhandlingar, antog regeringarna det första
övergripande avtalet om bekämpning av klimatförändringarna. Detta skedde vid den 21:a
partskonferensen (COP 21) för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar
(UNFCCC), som hölls i Paris. Parisavtalet strävar efter att begränsa ökningen av den globala
medeltemperaturen till ”gott och väl under” 2 ºC och efter att försöka begränsa den till
1,5 ºC över de förindustriella nivåerna. För att uppnå detta mål strävar parterna efter att
de globala växthusgasutsläppen ska kulminera så fort som möjligt och att noll nettoutsläpp
ska uppnås under århundradets andra hälft. De finansiella flödena ska vara förenliga med
dessa mål. För första gången måste alla parter göra ambitiösa ansträngningar för att minska
växthusgasutsläppen i enlighet med principen om ”gemensamt men differentierat ansvar och
respektive kapacitet”, dvs. efter varje lands omständigheter och möjligheter. Vart femte år måste
alla länder förnya och uppgradera sina klimathandlingsplaner (”nationellt fastställda bidrag”)
och förmedla dem på ett öppet sätt så att de kollektiva framstegen kan bedömas (”global
inventering”). I synnerhet de mest sårbara länderna, de minst utvecklade länderna och små
östater under utveckling kommer att få stöd, både finansiellt och via kapacitetsuppbyggnad.
Anpassning – som likställs med begränsning – erkänns som en global utmaning. Detsamma
gäller vikten av att ta itu med ”förluster och skador” kopplade till klimatförändringarnas negativa
effekter. Avtalet trädde i kraft i november 2016 efter att ha ratificerats av minst 55 regeringar
som står för minst 55 procent av de totala globala växthusgasutsläppen.
B. Insatser inom EU för att bekämpa klimatförändringarna
EU har genom sin ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 åtagit sig att uppnå
följande mål senast 2030: Att minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent jämfört med
1990 års nivåer, öka energieffektiviteten med 27 procent (vägledande mål som ska ses över
2020) och öka andelen förnybara energikällor till 27 procent av den slutliga energianvändningen.
Ramen för perioden till 2030 är en uppföljning av de ”20-20-20-mål” för 2020 som EU:s ledare
beslutade om under 2007: Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, öka andelen
förnybar energi i den slutliga energianvändningen med 20 procent och minska EU:s totala
primära energianvändning med 20 procent (allt jämfört med 1990 års nivåer), omsatt i bindande
lagstiftningsåtgärder. I EU:s färdplan för ett utsläppssnålt samhälle 2050 anges ett långsiktigt
mål om en 80-procentig minskning av växthusgasutsläppen.
EU:s utsläppshandelssystem, den första och fortfarande största internationella
koldioxidmarknaden, är ett centralt EU-politiskt verktyg för att bekämpa klimatförändringarna.
Systemet bygger på principen om utsläppstak och handel med utsläppsrätter: Det sätts ett
tak för den sammanlagda mängden växthusgasutsläpp som får släppas ut av de över 11 000

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:SV:PDF
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/;jsessionid=7N7hTCzWn22hpQWG1PPFpJFQN649XnGyr12GQqmZw4DRxCcXHdQy!-1827829814?uri=CELEX:32009L0029
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anläggningar (fabriker, kraftstationer osv.) som ingår i systemet. Varje anläggning köper eller
får utsläppsrätter som auktioneras av medlemsstaterna. Anläggningarna får bedriva byteshandel
sinsemellan med dessa krediter – som var och en motsvarar ett ton koldioxid – om de
inte använder dem själva. Över tiden minskas det totala antalet utsläppsrätter gradvis. EU:s
utsläppshandelssystem infördes 2005 och har sedan dess genomgått en omfattande reform. Efter
en tillfällig frysning av auktionerna av en andel av koldioxidutsläppsrätterna (”backloading”)
och upprättandet av en reserv för marknadsstabilitet för att motverka det strukturella överskottet
av utsläppsrätter genom att automatiskt justera tillgången på auktionerade utsläppsrätter,
föreslog kommissionen ännu en reform i juli 2015. Sedan 2012 omfattas även luftfarten av
utsläppshandelssystemet. Efter ett massivt internationellt motstånd upphävde EU tillfälligt
systemets tillämpning på interkontinentala flygningar och gav därmed Internationella civila
luftfartsorganisationen (Icao) tid att ta fram och införa en global marknadsbaserad mekanism
för att hantera utsläpp från den internationella luftfarten.
Utsläpp från sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet, såsom vägtransport,
avfall, jordbruk och byggnäringen, ingår i beslutet om gemensamma åtaganden, som fastställer
bindande årliga mål för minskningen av växthusgasutsläppen för varje medlemsstat fram
till 2020. En föreslagen uppföljande förordning, som för närvarande är under behandling i
lagstiftningsförfarandet, skulle fastställa bindande mål för 2021–2030 för att uppnå en 30-
procentig minskning av växthusgasutsläppen från dessa sektorer, i linje med ett åtagande som
EU:s ledare gjorde i oktober 2014. För att bidra till fullgörandet av EU:s åtaganden enligt
Parisavtalet föreslås det också att markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
(LULUCF) ska omfattas av EU:s utsläppsminskningsinsatser.
Direktivet om förnybara energikällor är ett försök att garantera att förnybar energi som
exempelvis biomassa, vind- och vattenkraft och solenergi senast 2020 ska utgöra minst
20 procent av EU:s totala energianvändning inom elproduktion, transporter, uppvärmning och
kylning. I denna anda har varje medlemsstat antagit en egen nationell handlingsplan för förnybar
energi, inbegripet sektorsmål. Som en del av det övergripande målet har medlemsstaterna
åtagit sig att säkerställa att minst 10 procent av deras transportbränslen kommer från förnybara
energikällor. För att uppnå det redan överenskomna EU-målet om att 27 procent av den
förbrukade energin ska komma från förnybara källor senast 2030 har kommissionen förslagit
en översyn av direktivet.
Genom teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS-teknik) avskiljs koldioxid
från utsläpp i atmosfären (till följd av industriprocesser), varefter koldioxiden komprimeras
och transporteras till en plats där den kan lagras. Enligt FN:s mellanstatliga panel för
klimatförändringar skulle man med framgångsrik CCS-teknik kunna bli av med 80–90 procent
av koldioxidutsläppen från kraftverk som drivs med fossila bränslen. EU har upprättat en rättslig
ram för kommersialisering av och stöd till denna nya teknik. Det har dock visat sig vara svårare
att genomföra de planerade demonstrationsprojekten i Europa än vad man först trodde. Ett av
de främsta hindren är de höga kostnaderna.
Nya personbilar som är registrerade i EU måste uppfylla normerna för koldioxidutsläpp. Det
mål som ska uppnås av den genomsnittliga bilparken för 2015 är 130 g koldioxid/km, vilket
minskar till 95 g/km från och med 2021. För att sporra industrin att investera i ny teknik kan
s.k. superkrediter användas, vilket innebär att de renaste bilarna av varje tillverkares modeller
räknas som mer än en bil när de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen beräknas. En
liknande förordning finns för lätta lastbilar och ytterligare en håller på att utarbetas för bussar och
lastbilar. För att backa upp politiken för minskade koldioxidutsläpp informeras konsumenterna
om bränsleekonomin hos nya personbilar som säljs eller hyrs ut i EU, så att de kan fatta ett
välgrundat beslut när de köper en ny bil. Även bränslekvaliteten har betydelse för minskade

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=celex:32013D1359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32015D1814&qid=1451157238615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?qid=1460721899009&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?qid=1460721899009&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/;jsessionid=H2G2T5QG1nrd82TtQTL9wp9ylxHJS7w6j25kfLynnp3MpnKCk3Ky!-1101783730?uri=CELLAR:574c0c59-59e2-4828-8160-95aff8f6f7ac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32009L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0038.01.SWE
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32015L1513
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växthusgasutsläpp. EU-lagstiftningen strävar efter att minska bränslenas växthusgasintensitet
med 6 procent till 2020. Detta ska uppnås bland annat med hjälp av biobränslen, vilka dock
måste uppfylla vissa hållbarhetskriterier.
Koldioxidutsläppen från den internationella sjöfarten är betydande och förväntas öka avsevärt.
EU verkar för antagandet av en global strategi och har i väntan på en sådan upprättat ett EU-
övergripande system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från
fartyg som ett första steg för att minska utsläppen. Från och med 2018 kommer större fartyg att
bli tvungna att övervaka och årligen rapportera sina verifierade koldioxidutsläpp som släppts ut
på väg till, från och inom EU:s hamnar, tillsammans med annan relevant information.
Efter förbudet mot klorfluorkarboner i slutet av 80-talet för att stoppa nedbrytningen av
ozonskiktet används i dag fluorerade gaser som ersättning i en rad industriprodukter såsom
luftkonditionerings- och kylsystem, eftersom dessa inte skadar ozonskiktet. Dessa gaser medför
dock 23 000 gånger större risk för global uppvärmning än koldioxid. EU har därför vidtagit
åtgärder för att kontrollera användningen av fluorerade gaser och förbjuda användningen av
dem i nya luftkonditioneringsapparater och kylskåp senast 2022–2025 och har därmed angett
takten för en global utfasning.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Som svar på kommissionens förslag om en politisk ram för klimat- och energipolitiken fram till
2030 gav parlamentet en stark signal genom att efterlysa tre bindande mål (som var ambitiösare
än dem som man slutligen enades om): en minst 40-procentig minskning av de inhemska
växthusgasutsläppen jämfört med 1990 års nivåer, en 30-procentig andel förnybara energikällor
i den slutliga energianvändningen och en 40-procentig ökning av energieffektiviteten.
Före klimatkonferensen i Paris 2015 upprepade parlamentet det brådskande behovet ”att
effektivt reglera och sätta en övre gräns för utsläpp från internationell luftfart och sjöfart”
och uppmanade alla parter att inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen
(Icao) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) arbeta för att ta fram en global
politisk ram för fastställande av lämpliga mål före slutet av 2016. Parlamentet förespråkar en
prissättning av koldioxid på bred basis och anser att intäkterna från utsläppshandeln bör anslås
till klimatrelaterade investeringar. Parlamentet har efterlyst konkreta åtgärder, inbegripet en
tidsplan för utfasning av alla subventioner för fossila bränslen senast 2020.
Inom ramen för översynen av direktivet om förnybara energikällor strävade parlamentet
efter att säkerställa att produktionen av biobränsle är miljömässigt och socialt hållbar och
inte leder till avskogning och stigande livsmedelspriser (så kallade indirekta ändringar av
markanvändningen (Iluc)). Parlamentet begärde att den första generationens biobränslen från
traditionella livsmedelskällor skulle begränsas till 6 procent av den slutliga energianvändningen
inom transportsektorn senast 2020 (jämfört med den gräns på 10 procent som gäller i dag) och
efterlyste även en snabb övergång till avancerade biobränslen som utvinns från sjögräs eller
vissa typer av avfall.
Under förhandlingarna med rådet om fluorerade gaser förespråkade parlamentet en fullständig
utfasning av klimatförstörande fluorerade gaser inom flera nya sektorer där säkra,
energieffektiva och kostnadseffektiva alternativ finns. Bland planerade åtgärderna finns ett
förbud mot fluorerade gaser i ny kylutrustning för kommersiellt bruk från och med 2022.
I uppdateringen av koldioxidutsläppen från personbilar och lätta lastbilar insisterade parlamentet
på att en global testcykel som definierats av FN skulle införas så snart som möjligt, så att de
faktiska körförhållandena avspeglas vid mätningen av koldioxidutsläpp.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.SWE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.SWE
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