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 Enighed om EU’s klimalov 

Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om EU’s 
klimalov, der indeholder mål om CO2-reduktion på 
mindst 55 pct. i 2030 og et nyt videnskabeligt 
rådgivende udvalg. 

 

 

Endelig enighed og nyt mål for 2030 

Efter et års arbejde med klimaloven og en slutspurt med forhandlinger på 14 

timer, nåede Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen tidligt den 21. 

april 2021 frem til enighed. 

 

Med aftalen bliver målet om klimaneutralitet senest i 2050 nedfældet, og der 

sættes et nyt mål for CO2-reduktion i 2030. Netop målet for 2030 var den 

største enkeltstående knast i forhandlingerne. Det endte med et mål om 

reduktion på mindst 55 pct. i 2030.  

 

Målet ledsages af et maksimum på 225 megaton for, hvor stor en del af 

dette mål, der kan bestå af CO2-optag gennem f.eks. skovbrug. 

 

Hvor stor vil reduktionen være i 2030? 

Med den nye EU-klimalov øges EU's mål for reduktion af emissioner i 2030 fra 40 

pct. til mindst 55 pct. sammenlignet med 1990-niveauet. 

Der er imidlertid straks opstået diskussion om, hvorvidt der reelt er tale om et mål 

på 52,8 pct., 55 pct. eller 57 pct. 
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Diskussionen skyldes uenighed om, hvor stor en del af reduktionen på de 55 pct., 

der må komme fra optaget af CO2 i skov, planter og jord. 

Optaget på 225 megaton nævnt i ovenstående svarer til 2,2 procentpoint. Hvis de 

trækkes fra de 55 pct., vil reduktionen af CO2-udledningen være 52,8 pct. 

Kommissionen forpligter sig gennem et kommende forslag til revideret LULUCF-

forordning til en indsats for at øge optag af CO2 i skov og jord. Den øgede reduktion 

via optag (udover de 225 megaton) skal bidrage til et større reduktion end de 55 

pct.  

EP’s forhandlere mener i forlængelse heraf, at hvis der regnes med den fulde effekt 

af optaget, vil det føre til et samlet mål på knap 57 pct. 

 

 

Aftalen skal formelt godkendes, inden den træder i kraft. Aftaleteksten er 

ikke offentliggjort endnu, men hovedelementer er lagt frem af Kommissio-

nen, Europa-Parlamentet og Rådet.  

Nyt rådgivende udvalg og aftalens øvrige elementer 

Med aftalen skal der nedsættes et nyt europæisk videnskabeligt rådgivende 

udvalg for klimaændringer (”European Scientific Advisory Board on Climate 

Change”).  

 

Det rådgivende udvalg vil bestå af 15 videnskabelige eksperter og skal 

blandt andet yde uafhængig videnskabelig rådgivning og rapportering om 

EU-foranstaltninger, klimamål og vejledende drivhusgasbudgetter. 

 

Aftalen indeholder desuden blandt andet: 

• En forpligtelse til negative emissioner efter 2050. 

 

• Fastsættelsen af et mål for CO2-reduktion i 2040, hvilket skal ske 

under hensyntagen til et vejledende drivhusgasbudget for 2030-

2050, der ventes offentliggjort af Kommissionen i 2024. 

 

• En mere ambitiøs forordning om krav for udledninger og optag fra 

jord og skov (LULUCF), der fremsættes i juni 2021 som en del af 

den såkaldte ”klar til 55-pakke”. 

 

• Udarbejdelse af sektorspecifikke køreplaner for vejen til klimaneutra-

litet i forskellige områder af økonomien. 

 

• Kommissionen forpligtes til at lave et klimatjek af alle nye lovforslag 

for at sikre, at de er i overensstemmelse med klimamålene. 

Umiddelbare reaktioner fra Europa-Parlamentet 

Europa-Parlamentets ordfører Jytte Guteland (S&D, Sverige) er på EP’s 

hjemmeside blandt andet citeret for følgende: ”Vi blev enige om netto-

reduktionsreduktioner på 57 % inden 2030. Selvom jeg selvfølgelig havde 

foretrukket at gå endnu længere, er dette en god aftale...” 

 

Formanden for Europa-Parlaments Udvalg om Miljø, Pascal Canfin (Renew, 

Frankrig), oplyste på et pressemøde tidligere i dag, at de tre store grupper 

(de kristen-konservative, socialdemokraterne og de liberale) blev taget i ed 

under de afsluttende forhandlinger. Der er således sikret et flertal i EP. 

 

Den grønne gruppe i Europa-Parlamentet er umiddelbart mere skeptisk, 

særligt over for reduktionsmålet for 2030, men roser det rådgivende udvalg. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_21_1828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_21_1828
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/21/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050


Venstrefløjsgruppen er også kritisk overfor reduktionsmålet. Det har på 

nuværende tidspunkt ikke været muligt at finde reaktioner fra grupperne 

ECR og ID. 
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