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Sverige förespråkar skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från 

bilar 

Vid miljörådet i Luxemburg den 9 oktober träffas EU:s miljöministrar 
för att bland annat besluta om skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp 
från nya personbilar och lätta nyttofordon.  

För att nå Parisavtalets mål krävs stora utsläppsminskningar inom 
transportsektorn. Därför vill Sverige ha ambitiösa EU-regler på 
transportområdet. Sverige välkomnar att ordförandeskapet har presenterat 
ett kompromissförslag inför miljörådsmötet, men anser att nivån för de 
föreslagna EU-målen behöver höjas ytterligare. 

– Det är viktigt att Sverige som har en stor bilindustri visar att EU kan anta 
ambitiösa mål för minskade utsläpp, säger miljöminister Karolina Skog. 

Sverige anser att målen bör vara 25 procents reduktion till 2025 och 50 
procents reduktion till 2030, jämfört med 2021 års nivå. Målet till år 2030 
bör vara indikativt eftersom det råder osäkerhet kring hur snabbt 
nollutsläppsfordon får genomslag i olika delar av Europa, och ändras eller 
fastställas vid den planerade översynen år 2024. 

Det österrikiska ordförandeskapets kompromissförslag innehåller bland 
annat en mindre höjning av EU-målen för personbilar jämfört med EU-
kommissionens ursprungstext, från 30 till 35 procents reduktion till 2030.  

Sverige har sedan tidigare antagit ett nationellt mål om att minska utsläppen 

från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med 70 procent till år 2030, 

jämfört med år 2010.  
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Österrikes ordförandeskap  

Mer om mötet i miljörådet 9 oktober 

Mer om mötet på rådets webbplats  

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI) 

Om ENVI på rådets webbplats  

Fakta: Ministerrådet 

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.  

• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.  

• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.  

• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.  

• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.  

Ministerrådets webbplats  

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/10/eus-miljoministrar-slutforhandlar-utslappskrav-pa-bilar/
https://www.regeringen.se/kommenterade-dagordningar/2018/10/kommenterad-dagordning-miljorad-9-oktober/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/sverige-vill-se-tuffare-eu-mal-for-koldioxidutslapp-fran-bilar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/sverige-vill-se-tuffare-eu-mal-for-koldioxidutslapp-fran-bilar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
http://www.austria.org/eupresidency-2018/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2018/10/09/
http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/env/
http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/

