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• EU:s kolsänkor kommer de facto att höja målet för utsläppsminskningar till 57 procent för
2030

• Växthusgasbudgeten måste vara vägledande för 2040-målet

• Nytt oberoende vetenskapligt EU-organ ska övervaka de framsteg som görs

Lagen gör det möjligt för medborgare och företag att planera för den gröna omställningen ©AdobeStock/Marcinjozwiak
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Genom EU:s nya klimatlag höjs unionens mål att minska växthusgasutsläppen från 40
procent till minst 55 procent senast 2030. Med bidraget från nya kolsänkor kan det öka till
57 procent.
 
Europaparlamentet  har  antagit  den nya klimatlagen,  som ledamöterna och EU-ländernas
förhandlare i rådet informellt enades om i april i år, med 442 ja-röster, 203 nej-röster och 51
nedlagda röster. Lagen omvandlar den europeiska gröna givens politiska åtagande om att EU
ska uppnå klimatneutralitet  senast  2050 till  en bindande skyldighet.  Den ger  också både
europeiska medborgare och företag den rättssäkerhet och förutsägbarhet som behövs för att
planera för den gröna omställningen. Efter 2050 är det tänkt att EU ska uppnå negativa utsläpp.
 
Europaparlamentets arbete med den nya klimatlagen har letts av den svenska parlamentarikern
och socialdemokraten Jytte Guteland. Efter den preliminära överenskommelsen med rådet i
april om den nya lagen höll hon en presskonferens tillsammans med ordföranden för utskottet
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Pascal Canfin (Renew Europe, Frankrike), som du
kan se här. (24.04.2021)
 
Ökade ambitioner till 2030
 
EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser till 2030 kommer nu att höjas från 40 procent till
minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Dessutom kommer ett kommande förslag från
kommissionen  om  förordningen  om  markanvändning,  förändrad  markanvändning  och
skogsbruk  (LULUCF)  att  utöka  EU:s  kolsänkor  och  därmed  de  facto  höja  unionens
utsläppsminskningsmål  för  2030  till  57  procent.
 
EU:s växthusgasbudget måste vara vägledande för det kommande målet för 2040
 
Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ett mål för 2040 senast sex månader efter
den  första  globala  översynen  2023,  som  föreskrivs  i  Parisavtalet.  I  l inje  med
Europaparlamentets förslag kommer kommissionen att  offentliggöra den maximala mängd
växthusgaser som EU beräknas kunna släppa ut fram till  2050 utan att äventyra unionens
åtaganden  enligt  avtalet.  Denna  så  kallade  ”växthusgasbudget”  kommer  att  vara  en  av
kriterierna  för  att  fastställa  EU:s  reviderade  mål  för  2040.
 
Senast den 30 september 2023, och därefter vart femte år, kommer kommissionen att utvärdera
de kollektiva framsteg som alla EU-länder gjort i arbetet med att försöka uppnå klimatneutralitet
inom unionen senast 2050. Utvärderingen väntas också bedöma om de nationella åtgärder som
vidtagits är förenliga med detta mål.
 
En europeisk rådgivande vetenskaplig nämnd för klimatförändringar 
 
Med tanke på vikten av oberoende vetenskaplig rådgivning och på grundval av ett förslag från
Europaparlamentet  kommer  en  europeisk  rådgivande  vetenskapl ig  nämnd  för
klimatförändringar att inrättas för att övervaka alla framsteg och bedöma om EU:s politik är
förenlig med de fastslagna klimatmålen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/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_sv
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-and-by-pascal-canfin-envi-chair-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_SV.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_sv
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_sv
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


Citat
 
−Jag  är  stolt  över  att  vi  änt l igen  har  en  kl imatlag.  Vi  stäl lde  oss  bakom  ett
utsläppsminskningsmål på minst 55 procent till 2030, till och med närmare 57 procent enligt vår
överenskommelse med kommissionen. Jag hade föredragit att gå ännu längre men detta är en
bra överenskommelse som bygger på vetenskap och som kommer att göra stor skillnad. Vi
måste nu minska växthusgasutsläppen mer under det kommande decenniet än vad unionen har
gjort under de tre föregående decennierna tillsammans. EU har nu fått nya och mer ambitiösa
mål som kan inspirera fler länder att öka takten, sa Jytte Guteland efter slutomröstningen.
 
Nästa steg
 
Den  nya  lagen  väntas  inom  kort  godkännas  av  EU-ländernas  representanter  i  rådet..
Förordningen kommer sedan att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda
i kraft 20 dagar senare. Kommissionen planerar att lägga fram en rad förslag den 14 juli i år för
att EU ska kunna nå det mer ambitiösa 2030-målet.
 
Bakgrund
 
Europaparlamentet  har spelat  en viktig roll  när det gäller  att  driva på för en mer ambitiös
klimatlagstiftning inom EU och utlyste ett  klimatnödläge den 28 november 2019.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Den antagna texten kommer att finnas här (24.06.2021)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Utredningstjänstens briefing: EU Climate Law (03.06.2021)
Utredningstjänstens briefing: Climate change and climate action (juli 2020)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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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/sv/press-room/20191121IPR67110/europaparlamentet-utlyser-klimatnodlage
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
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/sv/european-green-deal_17506_pk
https://twitter.com/EP_Environment
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