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• Hiilinielujen ansiosta vuoden 2030 päästövähennystavoite nousee 57 prosenttiin

• Päästöbudjettia käytetään vuoden 2040 tavoitteen asettamiseen

• Uusi, itsenäinen tiedeneuvonantaja perustetaan valvomaan edistymistä

EU:n ilmastolaki antaa yrityksille suunnitteluvarmuutta matkalla hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä
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Ilmastolaki kiristää vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 40 prosentista 55 prosenttiin
– hiilinielujen avustuksella tavoite voi olla jopa 57 prosenttia.
 
Parlamentti hyväksyi virallisesti ilmastolain, josta sovittiin jäsenmaiden kanssa epävirallisesti
huhtikuussa, äänin 442-203 (51 tyhjää). Lain myötä poliittinen tavoite ilmastoneutraaliudesta
vuoteen  2050  mennessä  (ks.  Euroopan  vihreän  kehityksen  ohjelma)  muuttuu  sitovaksi
velvoitteeksi. Tarkoituksena on antaa sekä kansalaisille että yrityksille juridista selvyyttä ja
ennustettavuutta, jotta he voivat varautua siirtymään kohti ilmastoneutraaliutta. Vuoden 2050
jälkeen EU tavoittelee negatiivisia päästöjä.
 
 
Enemmän kunnianhimoa vuodelle 2030
 
EU:n uusi  ilmastolaki  kiristää tavoitetta  päästövähennyksille  vuoteen 2030 mennessä 40
prosentista vähintään 55 prosenttiin (verrattuna vuoden 1990 tasoon). Komission tuleva esitys
hiilipäästöjen säätelemisestä ja poistamisesta maankäytössä ja metsätaloudessa (LULUCF)
lisäisi hiilinieluja ja nostaisi EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen 57 prosenttiin.
 
 
Päästöbudjetti vuoden 2040 tavoitteen perustaksi
 
 
Vuoden  2040  tavoitteesta  komissio  tekee  esityksen,  kun  vuoden  2023  globaalista
tilannekatsauksesta (joka kuuluu Pariisin sopimukseen) on kulunut enintään kuusi kuukautta.
Parlamentti ehdotti tavoitteen valmisteluun päästöbudjettimallia, jossa unionille lasketaan suurin
mahdollinen  määrä  päästöjä,  joka  ei  vaaranna  vuoden  2050  ilmastosopimustavoitteita.
Komission julkaisee arvion ehdotuksen mukaisesti,  ja vuoden 2040 uusi tavoite asetetaan
päästöbudjetin sekä muiden kriteerien perusteella.
 
Viimeistään 30.09.2023 ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein komissio arvioi kaikkien EU-
maiden edistymistä ja kansallisten toimien johdonmukaisuuta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
ennen vuotta 2050.
 
 
Euroopan tieteellinen neuvottelukunta ilmastonmuutosta varten
 
 
EU-parlamentti  esitti  eurooppalaisen  tieteellisen  neuvottelukunnan  perustamista,  koska
riippumaton  tutkimustieto  on  olennaista  päätöksenteossa.  Neuvottelukunta  perustetaan
valvomaan  eurooppalaisen  ilmastopolitiikan  tehokkuutta  ja  tavoitteisiin  pääsemistä.
 
 
Sitaatti
 
 
Parlamentin  esittelijä  Jytte  Guteland (S&D,  Ruotsi)  sanoi:  ”Olen ylpeä työstämme,  jonka
ansiosta saimme lopultakin ilmastolain. Vahvistimme päästöjen nettovähennyksen, joka on
vähintään 55 % – komission kanssa tehty  sopimus vie  sen lähemmäs 57 %:a.  Itse olisin
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_fi
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124991/JYTTE_GUTELAND/home


halunnut mennä vielä pidemmälle, mutta tämä on hyvä, merkityksellinen ja tieteeseen perustuva
kompromissi. Nyt EU:n täytyy vähentää päästöjään vuosikymmenen sisällä enemmän, kuin niitä
on vähennetty kolmen vuosikymmenen aikana yhteensä. Kunnianhimoisemmat tavoitteemme
kannustavat myös muita maita päästövähennyksiin.”
 
 
Seuraavaksi
 
 
Neuvoston  odotetaan pian  hyväksyvän lakikompromissin.  Sitten  asetus  julkaistaan EU:n
virallisessa lehdessä, ja se astuu voimaan 20 päivää myöhemmin. Komission on tarkoitus
julkaista 14.07.2021 ehdotuksia, joiden avulla EU voi saavuttaa kunnianhimoisemmat vuoden
2030 tavoitteet.
 
 
Taustaa
 
 
EU-par lament t i  on  o l lu t  e tu l in jassa  vaat imassa  EU: l ta  kunnianhimoisempaa
i lmasto la insäädäntöä.  Par lament t i  ju l is t i  i lmastohätät i lan  28.11.2019.
 

Yhteystiedot 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e8e91998-7402-cae9-d874-ee9aeea3a596&date=20210624
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=fi
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/envi/home.html
https://twitter.com/EP_Environment
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