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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
klimatlag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att det stif-
tas en klimatlag. Syftet med propositionen är 
att skapa en grund för planering och genom-
förande av en långsiktig, konsekvent och 
kostnadseffektiv klimatpolitik på ett öppet 
och förutsägbart sätt. Den föreslagna lagen 
har karaktären av en målinriktad ramlag som 
gäller de statliga myndigheterna och som inte 
innehåller några materiellrättsliga bestäm-
melser för olika branscher.  

Genom propositionen lyfts regleringen av 
beslutsfattandet inom ett för Finlands framtid 
allt viktigare politikområde och byggandet av 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp upp 
till lagnivå. Detta främjar förverkligandet av 
målen för utsläppsminskning och klimatpoli-
tikens förutsägbarhet, öppenhet och kost-
nadseffektivitet. 

Genom lagen sätts det upp ett långsiktigt 
mål för minskning av växthusgaser som ba-
serar sig på internationella avtal, Europeiska 
unionens lagstiftning och Finlands politiska 
åtaganden. Genom lagen säkerställs det att de 
klimatpolitiska planerna grundar sig på en 
bred och mångsidig kunskapsbas. Olika par-
ter ges möjlighet att framföra sin åsikt om 
planerna och uppföljning av klimatpolitiken 
blir heltäckande och tillräcklig.  Vid utarbe-
tandet av planerna ska också ekonomiska och 
sociala liksom för samhällsutvecklingen vä-
sentliga faktorer, såsom sysselsättningen be-
aktas. 

Lagen ska i huvudsak inte gälla utsläpp 
som omfattas av utsläppshandeln. Det lång-
siktiga målet för minskning av utsläpp och 
den därtill hörande uppföljningen ska dock 
gälla alla utsläpp. Lagen ska inte direkt gälla 
planering eller beslutsfattande som görs med 

stöd av annan lagstiftning, om det inte före-
skrivs särskilt om det någon annanstans. 

I lagen föreslås det bestämmelser om kli-
matpolitiska planer på lång och medellång 
sikt, genom vilka man strävar efter att mins-
ka utsläppen av växthusgaser till den del som 
lagen omfattar och därmed hejda klimatför-
ändringen. I den föreslagna lagen föreskrivs 
dessutom om en plan för anpassning till kli-
matförändringen, genom vilken man strävar 
efter att stärka beredskapen att hantera de 
risker som hör samman med klimatföränd-
ringen och anpassa sig till klimatförändring-
en. 

Öppenheten i beredningen av planerna 
strävar man efter att säkerställa genom att er-
bjuda omfattande möjligheter att delta i pla-
neringsprocessen. 

Riksdagens medverkan i utformningen av 
klimatpolitiken garanteras genom ett lagstad-
gat redogörelseförfarande och med hjälp av 
en klimatårsberättelse som överlämnas till 
riksdagen.  

Hur planerna har förverkligats ska riksda-
gen kunna följa genom en årlig rapport som 
berättar om utsläppsutvecklingen, förverkli-
gandet av målen för minskning av utsläpp 
och vilka eventuella ytterligare åtgärder som 
krävs för att målen ska nås. 

I lagen föreslås också bestämmelser om 
vilka uppgifter ministerierna ska ha. 

För att säkerställa den oberoende veten-
skapliga kunskap som behövs i klimatpoliti-
ken föreslås det att det tillsätts ett vetenskap-
ligt sakkunnigorgan. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
den valperiod som följer på antagandet av la-
gen eller så snart som möjligt efter att den 
valperioden har inletts. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

1.1 Allmänt 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Jyrki Katainens regering bereder reger-
ingen utifrån erfarenheter och utredningar en 
proposition och fattar ett separat beslut om 
att stifta en klimatlag för att reglera en 
minskning av de utsläpp som inte omfattas 
av utsläppshandeln. 

Att stifta en klimatlag har blivit aktuellt av 
flera skäl, varav det viktigaste är att en kli-
matförändring blir allt sannolikare och att 
förändringen kommer att vara djupgående 
och omfattande. Begränsningen av klimat-
förändringen och beredskapen för och an-
passningen till den påverkar hela det fin-
ländska samhället.  

Det allmänna målet med klimatlagen är att 
stärka den nationella klimatpolitiken. I Fin-
land finns det för närvarande inte någon lag-
stiftning att ha som grund för att bestämma 
allmänna övergripande klimatpolitiska mål 
och följa upp förverkligandet av dem. Det 
kommer ständigt ny lagstiftning som har be-
tydelse för klimatpolitiken, men nuläget kän-
netecknas av en spridd och sektoriell lagstift-
ning. I klimatlagen föreslås särskilt bestäm-
melser om planeringen av klimatpolitiken. I 
lagen ingår inga s.k. materiella bestämmel-
ser, utan den detaljerade lagstiftningen om 
klimatförändringen ska även i fortsättningen 
ingå i speciallagstiftningen för olika sektorer. 
Genom klimatlagen får statsrådet och stats-
förvaltningen ett system baserat på lag för att 
planera, ta i bruk, följa upp och rapportera 
om åtgärder avsedda att hejda klimatföränd-
ringen och anpassa samhället till den samt ef-
fekten av dessa åtgärder. 

Den senaste tidens utveckling inom Euro-
peiska unionens klimatpolitik har lett till ett 
behov av att ännu noggrannare än tidigare 
granska hur utsläppen från den sektor som 
inte omfattas av utsläppshandeln utvecklas. 
En klimatlag och ett planeringssystem i en-
lighet med den skulle erbjuda behövliga 
verktyg för detta behov. Med tanke på de 
primära målen för klimatpolitiken är det vik-

tigt att kunna sätta upp mål både på medel-
lång och på lång sikt. Om det i lagen tas in 
ett långsiktigt mål för minskning av utsläp-
pen, skapas samtidigt en bas för planering 
och utförande av åtgärder för begränsning av 
klimatförändringen och anpassning till den 
under en medellång tidsperiod. 

Med den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln avses områden som enligt Eu-
ropeiska unionens lagstiftning inte omfattas 
av utsläppshandeln, varav de viktigaste är 
trafik, jordbruk, separat uppvärmning av 
byggnader, avfallshantering och fluorerade 
växthusgaser, s.k. F-gaser. Uppdelningen 
mellan utsläppshandelssektorn och de sekto-
rer som inte omfattas av den kan dock ändras 
i framtiden. 
 
1.2 Klimatförändringen och dess konse-

kvenser 

I Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring (FördrS 61/1994, nedan 
FN:s klimatkonvention) definieras klimatför-
ändring som en förändring av klimatet, som 
är direkt eller indirekt hänförlig till mänsklig 
verksamhet, som ändrar sammansättningen 
av den globala atmosfären och som går ut-
över naturliga klimatvariationer som obser-
verats under jämförbara tidsperioder. Det all-
männa målet med klimatkonventionen är att 
uppnå att atmosfärens koncentration av växt-
husgaser stabiliseras på en nivå som skulle 
förhindra farlig antropogen störning i klimat-
systemet. 

I del I av den femte utvärderingsrapporten 
från FN:s klimatpanel (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC), som god-
kändes i september 2013, konstateras det att 
människans inverkan på klimatsystemet re-
dan syns tydligt. Den totala mängden växt-
husgaser i atmosfären har ökat i jämn takt, 
och ökningstakten blir allt snabbare. Koldi-
oxidutsläpp som beror på förbränning av fos-
sila bränslen och avskogning är den huvud-
sakliga orsaken till att klimatet blir varmare.  
Den globala medeltemperaturen har stigit 
klart. Globalt sett har de senaste tre decenni-
erna varit varmare än tidigare decennier un-
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der en tidsperiod med början 1850. Största 
delen, dvs. 90 procent av den ökade värme-
energin i klimatsystemet ackumuleras i ha-
ven. Detta leder till att haven värms upp och 
att havsytan stiger. Koldioxid löser sig i 
havsvattnet och gör att det försuras. Också en 
relativt lindrig försurning kan vara problema-
tisk för många artgrupper. 

Årsmedeltemperaturen i Finland har stigit 
ca en grad under de senaste 100 åren. Under 
vårmånaderna har temperaturökningen varit 
störst, nästan två grader. Somrarna och hös-
tarna har blivit nästan en grad varmare och 
vintrarna nästan en halv grad. I Finlands na-
tur har det observerats förändringar, såsom 
att sydliga arter brett ut sig norrut, vilket ty-
der på att klimatförändringen framskrider. 

Enligt de scenarier som IPCC tagit fram 
kommer jordens klimat fram till 2100 att bli 
minst två grader varmare och högst fem gra-
der varmare jämfört med den förindustriella 
tiden, om inte några betydande utsläpps-
minskningar görs.  

Finlands klimat blir varmare och regnigare. 
Det uppskattas att snömängden och istäcket 
minskar under de kommande årtiondena, och 
i naturen kommer det sannolikt att observeras 
många slags förändringar såsom att arter för-
flyttar sig och att populationerna av arter som 
anpassat sig till nordliga förhållanden mins-
kar samt att det sker förändringar i livsmiljö-
erna. Att extrema väderfenomen blir allmän-
nare orsakar extra kostnader och behov av 
beredskap, även om t.ex. behovet av upp-
värmning samtidigt minskar. 

Ur global synvinkel sett uppskattas de ef-
fekter av klimatförändringen som direkt 
drabbar Finland orsaka extremare väder och 
vattenförhållanden och andra icke önskvärda 
konsekvenser senast under andra halvan av 
detta sekel. Dessutom kan Finland drabbas 
också av indirekta konsekvenser, som av-
speglas bl.a. på livsmedelspriserna och beho-
vet att hjälpa länder vars anpassningsförmåga 
är dålig. 
 
1.3 Begränsning av och anpassning till 

klimatförändringen 

Begränsning av klimatförändringen innebär 
åtgärder genom vilka man försöker fördröja 
den globala klimatförändringen, i allmänhet 

genom att försöka minska utsläppen och där-
igenom påverka halterna av växthusgaser i 
atmosfären. 

Växthusgaserna kan minskas på väldigt 
många olika sätt. I allmänhet baserar sig be-
gränsningsåtgärderna på förbättring av ener-
gieffektiviteten, byte av bränsle (främst från 
fossila bränslen till andra, i synnerhet förny-
bara energikällor) eller övergång till ny tek-
nik. Åtgärder genomförs i bred omfattning 
inom flera olika sektorer. Vad begränsnings-
åtgärderna kostar och hur användbara de är 
varierar från land till land. Typiskt är att det 
inte går att presentera en standardlösning för 
en effektiv minskning av utsläpp.  

Anpassning till klimatförändringen innebär 
olika åtgärder genom vilka man försöker 
minska människors och samhällens sårbarhet 
gentemot effekterna av klimatförändringen. 
Till anpassningen hör att förutse förändring-
arna i klimatförhållandena och konsekven-
serna av förändringarna. Beredskapen för an-
passningsåtgärder varierar dock kännbart 
från land till land. Hinder för genomförande 
av anpassningsåtgärder kan vara både eko-
nomiska och teknologiska faktorer.  

Genom begränsning av utsläppsutveckling-
en och anpassning till klimatförändringen 
kan man i betydande grad inverka på klimat-
förändringen och de risker som den medför, 
men enligt nuvarande bedömning går alla 
konsekvenser inte att förhindra. Om de be-
gränsande åtgärderna fördröjs blir det svårare 
att få till stånd en utveckling mot låga utsläpp 
och det ökar sannolikheten för allvarliga kli-
matrisker. Den centrala kopplingen mellan 
begränsning av klimatförändringen och an-
passning till den är att effekterna av klimat-
förändringen och kostnaderna för anpassning 
till klimatförändringen är ett viktigt motiv för 
åtgärder för att begränsa klimatförändringen 
och ger dem en bakgrund. 

Medan målen med begränsningen av kli-
matförändringen och delvis även åtgärderna 
för att uppnå dem är globala eller regionala 
är anpassningsåtgärderna till stor del natio-
nella och lokala. Begränsning och anpassning 
är olika som funktioner och också deras tid-
tabeller är i viss mån olika. 

Begränsningen och anpassningsåtgärderna 
kan ha samband med varandra på många sätt. 
Anpassningsåtgärderna kan inverka både po-
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sitivt och negativt på begränsningen av kli-
matförändringen. Vid planeringen av be-
gränsningsåtgärderna är det motiverat att 
också beakta anpassningsaspekterna. 
 
1.4 Huvuddragen i Finlands klimatpoli-

tik 

De centrala målen och åtgärderna för Fin-
lands klimatpolitik har fastställts i en långsik-
tig energi- och klimatstrategi genom vilken 
målen för Europeiska unionens klimat- och 
energipaket fram till 2020 verkställs. Det 
färskaste strategidokumentet, som genomför-
des som en uppdatering av den tidigare stra-
tegin för energi- och klimatpolitiken, lämna-
des i början av 2013 (SRR 2/2013 rd). Dess-
förinnan hade tre strategier innehållande rikt-
linjer för och granskning av klimat- och 
energifrågor utarbetats, under 2001, 2005 
och 2008 (SRR 1/2001 rd, SRR 5/2005 rd 
och SRR 6/2008 rd). Som grund för strategi-
praxisen har legat regeringarnas och de till-
hörande regeringsprogrammens riktlinje att 
en strategi ska utarbetas, men de har saknat 
lagstiftningsmässig grund. I strategierna har 
energi- och klimatpolitiken behandlats på ett 
övergripande sätt. När det gäller klimatpoli-
tiken har utgångspunkten för strategierna va-
rit att genomföra de internationella åtaganden 
som binder Finland eller de skyldigheter som 
EU ålagt. Den nationella strategin för an-
passning till klimatförändringen är en del av 
energi- och klimatpolitiken som helhet. För 
utarbetandet av anpassningsstrategier finns 
inte någon lagstiftningsmässig grund, men på 
politisk nivå har det avtalats om att utarbeta 
sådana strategier. 

Utöver strategierna har det gjorts upp vi-
sioner för den nationella klimat- och energi-
politiken fram till 2050 i statsrådets klimat- 
och energipolitiska framtidsredogörelse som 
antogs i slutet av 2009. I den ingår ett all-
mänt långsiktigt mål för minskning av ut-
släpp, dvs. en minskning med 80 procent 
fram till 2050. 

Enligt fördelningen inom EU av åtagande-
na för den första åtagandeperioden under 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändring (FördrS 
13/2005, nedan Kyotoprotokollet) är Finland 
skyldigt att minska utsläppen av växthusga-

ser till 1990 års nivå. Enligt tillgängliga upp-
gifter klarar Finland av att uppfylla protokol-
lets krav på minskning av utsläpp också utan 
att utnyttja de s.k. flexibla mekanismerna. 

Ungefär hälften av Finlands utsläpp av 
växthusgaser härstammar från den sektor 
som omfattas av utsläppshandeln, till vilken 
hör elproduktionen, den energiintensiva in-
dustrin och en stor del av fjärrvärmeproduk-
tionen samt flygtrafiken. Från början av 2013 
har tillämpningsområdet för utsläppshandeln 
utvidgats ytterligare när det gäller industrin. 
De utsläpp som omfattas av utsläppshandeln 
varierar mycket kraftigt på årsnivå på grund 
av variationer i elproduktionen.  

När det gäller den andra åtagandeperioden 
under Kyotoprotokollet uppfyller EU sin 
skyldighet genom s.k. EU:s klimat- och 
energipaket som Europeiska unionen ingick 
2008. Där sker kontrollen av utsläppen inom 
utsläppshandelssektorn i enlighet med EU:s 
utsläppshandelsdirektiv (2003/87/EG) inom 
hela EU. Enligt EU:s gällande ansvarsfördel-
ningsbeslut (Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 406/2009/EG om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina växthusgasut-
släpp i enlighet med gemenskapens åtagan-
den om minskning av växthusgasutsläppen 
till 2020) ska Finland ha som mål att minska 
utsläppen med 16 procent från 2005 års nivå 
fram till 2020 inom den sektor som inte om-
fattas av utsläppshandeln. 

Utsläppsutvecklingen inom den sektor som 
inte omfattas av utsläppshandeln har varit 
klart jämnare än inom utsläppshandelssek-
torn. De mest betydande utsläppen från den 
sektor som inte omfattas av utsläppshandeln 
kommer från trafiken, den individuella hus-
uppvärmningen, jordbruket, avfallshanter-
ingen och industrigaserna. Det har ständigt 
införts nya politiska åtgärder för att minska 
dessa utsläpp. Besluten om dessa politiska 
åtgärder fattas i huvudsak på nationell nivå, 
även om det ofta är fråga om nationell verk-
ställighet av skyldigheter i enlighet med EU-
rättsakter. Den allmänna trenden för ut-
släppsutvecklingen inom den sektor som inte 
omfattas av utsläppshandeln har under de se-
naste åren varit sjunkande. Enligt tillgängliga 
statistiska uppgifter hade utsläppen från den 
sektor som inte omfattas av utsläppshandeln 
sjunkit med ca 10 procent från 2005 till 
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2012. Bakom denna utveckling ligger en 
minskning av utsläppen från i synnerhet in-
dustriprocesser, individuell husuppvärmning, 
avfallshantering och trafik. Utsläppen från 
jordbruket och utsläppen av industrigaser har 
hållits ungefär på tidigare nivå. Enligt en 
uppskattning av utsläppsutvecklingen som 
gjordes 2012 räcker de nuvarande politiska 
åtgärderna till en utsläppsminskning på ca 
17 procent från 2005 till 2020 inom den sek-
tor som inte omfattas av utsläppshandeln. 

Som en följd av ändringar i utsläppshan-
delsdirektivet har en del verksamhet från den 
sektor som inte omfattas av utsläppshandeln 
överförts till utsläppshandeln. Överföringar 
har också skett som en följd av utvecklingen 
inom verksamhet som inte omfattas av ut-
släppshandeln. Sådana utvecklingstrender är 
elektrifiering av trafiken och övergång till att 
använda värmepumpar i uppvärmningen av 
hus. I båda fallen är det i allmänhet också 
fråga om att de utsläpp som motsvarande 
funktioner orsakar överförts till sektorn för 
utsläppshandeln.  
 
 
2  Nuläge 

I Finland har den lagstiftning som hör 
samman med klimatpolitiken utvecklats 
gradvis och återspeglat skyldigheterna i in-
ternationella avtal och EU:s lagstiftning. De 
flexibla mekanismer som ingår i Kyotopro-
tokollet och utnyttjandet av dem har det stif-
tats en egen lag om. Också genomförandet av 
EU:s utsläppshandelsdirektiv har krävt natio-
nell lagstiftning. EU:s direktiv om avskilj-
ning och lagring av koldioxid har genomförts 
genom nationell lag.  

Lagstiftningen om begränsning av klimat-
förändringen inom den sektor som inte om-
fattas av utsläppshandeln är däremot mycket 
spridd och branschspecifik. I fråga om an-
passningsåtgärderna Det finns ingen övergri-
pande eller samlande lagstiftning som gäller 
anpassningsåtgärderna. I sektorslagstiftning-
en ingår det dock vissa skyldigheter som gäl-
ler anpassningsåtgärder.  

Den lagstiftning som gäller energisektorn 
har utvidgats under de senaste åren bl.a. som 
en följd av EU:s aktivare energipolitik. Lag-
stiftningen inom energisektorn hör på många 

sätt också samman med klimatpolitiken: t.ex. 
den lagstiftning som gäller främjande av för-
nybar energi inverkar också klart på ut-
släppsutvecklingen inom energisektorn. 
 
2.1 Lagstiftning 

2.1.1 Regleringen och styrningen av be-
gränsningen av och anpassningen till klimat-
förändringen inom olika förvaltningsområ-
den 

I nationell lagstiftning som gäller verksam-
het som inte omfattas av utsläppshandeln kan 
man urskilja flera författningar som inverkar 
på begränsningen av utsläppen av växthusga-
ser eller bibehållandet och utökningen av 
kolsänkor som begränsar klimatförändringen. 
Genom den lagstiftning som gäller bl.a. trafi-
ken, markanvändning och byggande, jord- 
och skogsbruket, avfallsbranschen och miljö-
skyddet kan man åtminstone indirekt inverka 
på begränsningen av klimatförändringen och 
anpassningen till den t.ex. i form av skyldig-
heter som gäller hållbar utveckling och främ-
jande av energi- och materialeffektivitet. 
Inom vattenbranschen finns det en hel del 
bestämmelser som har direkt anknytning till 
anpassningen till klimatförändringen. 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik skapar 
verksamhetsramar för de åtgärder som ank-
nyter till jordbruket, vilket gör att det natio-
nella spelrummet blir begränsat. I Finland 
baserar sig främjandet av miljömålen för 
jordbruket framför allt på ekonomiska stöd-
system. De viktigaste stöden är de stöd som 
helt och hållet finansieras av EU (de s.k. di-
rektstöden) samt kompensationsbidraget och 
miljöstödet för jordbruket, vilka finansieras 
delvis av EU. Stödformerna inom EU:s ge-
mensamma jordbrukspolitik kompletteras 
med nationella stöd, av vilka de viktigaste är 
det nationella stödet till södra Finland och 
det nordliga stödet. Näringslivet, miljön, sys-
selsättningen samt mer omfattande sociala 
och ekonomiska förhållanden inom EU:s 
landsbygdsområden stöds med hjälp av åt-
gärder för utveckling av landsbygden (pro-
grammet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland). För närvarande håller det 
på att utarbetas ett nytt program för perioden 
2014—2020. En betydande del av lands-
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bygdsutvecklingsprogrammets medel är styr-
da till kompensationsbidraget och jordbru-
kets miljöstöd. För begränsningen av klimat-
förändringen kan t.ex. de bestämmelser som 
gäller stödberättigad åkerareal anses vara 
centrala, eftersom de indirekt inverkar på 
förändring av markanvändningen. Till jord-
brukets miljöstöd och stöd för utveckling av 
landsbygden har också ofta hört kriterier som 
gäller hållbar utveckling eller hållbart utnytt-
jande av förnybara naturresurser. Som vikti-
ga bestämmelser för begränsningen av växt-
husgasutsläpp från jordbruket kan också be-
traktas bestämmelser vars syfte är att begrän-
sa utsläpp i vattnen av nitrater från jordbru-
ket (statsrådets förordning 931/2000). Gårds-
bruksenheternas energieffektivitet främjas 
genom energiprogrammet för gårdsbruksen-
heter. Energiprogrammet för gårdsbruksen-
heter erbjuder gårdsbruksenheterna mångsi-
diga tjänster för främjande av energibespa-
ring och energieffektivitet. Energiprogram-
met kommer att vara en del av programmet 
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land 2014—2020. 

Finlands nationella skogsprogram 2015 
(Statsrådets principbeslut den 16 december 
2010) täcker i bred omfattning skogsbruks-
sektorns klimatfrågor. Betydande berörings-
punkter med förverkligandet av klimatmålen 
är t.ex. den centrala roll som biobränslen från 
skogen har för ökad användning av förnybara 
energikällor samt skogarnas betydelse som 
s.k. kolsänkor. Enligt programmet har man 
för avsikt att främja skogarnas kolsänkeef-
fekt och anpassning till klimatförändringen 
bl.a. genom att sörja för skogarnas goda pro-
duktionsförmåga och genom att förhindra 
stormskador och andra skogsskador.  Sko-
gens anpassning till klimatförändringen får 
dessutom stöd av lagen om bekämpning av 
skogsskador (1087/2013). Syftet med den la-
gen är att upprätthålla skogarnas goda hälsa 
och bekämpa skogsskador. Också i finansie-
ringslagstiftningen om ett hållbart skogsbruk 
kan man se beröringspunkter med skogarnas 
bindande av kol och anpassningen till klimat-
förändringen bl.a. när det gäller tryggande av 
en hållbar träproduktion, stödjande av skörd 
av energiträd och upprätthållande av skogar-
nas biologiska mångfald. 

Lagstiftningen om avfallsbranschen har 
också tydliga beröringspunkter med klimat-
politiken. Genom att minska mängden avfall 
som deponeras på avstjälpningsplatser och 
öka återvinningen av avfall går det att inver-
ka på utsläppsutvecklingen inom avfallsbran-
schen. De viktigaste regleringsinstrumenten 
när det gäller detta är avfallslagen (646/2011) 
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den, såsom statsrådets förordning om av-
fall (179/2012).  Som exempel kan också 
nämnas statsrådets förordning om avstjälp-
ningsplatser (331/2013), genom vilken depo-
nering av organiskt avfall på avstjälpnings-
platser begränsas. Genom bestämmelserna 
om avstjälpningsplatser är avsikten att frångå 
deponeringen av biologiskt nedbrytbart och 
övrigt organiskt avfall och övergå till att i allt 
större grad återvinna avfall både som materi-
al och som energi. Deponeringen av avfall på 
avstjälpningsplatser försöker man minska 
också genom avfallsskatt.  

Utsläppen av fluorerade växthusgaser, dvs. 
F-gaser, har ökat de senaste åren som en 
följd av ökad användning. De ämnen som hör 
till F-gaserna är starka växthusgaser. I Fin-
land kommer utsläppen av F-gaser från kyl- 
och luftkonditioneringsanläggningar, aeroso-
ler, cellplastprodukter, eldistributionsanlägg-
ningar och en mängd andra mindre utsläpps-
källor. Utsläppen uppkommer i samband med 
att anläggningarna och produkterna tillver-
kas, används och tas ur bruk. Bestämmelser 
om skyldigheter i samband med underhåll av 
anläggningar som innehåller ämnen som bry-
ter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade 
växthusgaser finns i statsrådets förordning 
452/2009. 

Utsläppen av växthusgaser från trafiken 
kan begränsas genom att minska utsläppen 
från privatbilismen med hjälp av olika skatter 
och avgifter. Utöver rent fiskala mål styrs 
konsumenterna med hjälp av lagstiftningen 
om fordonsbeskattning att välja bilmodeller 
som förbrukar lite bränsle för att koldioxidut-
släppen och energiåtgången ska minska. 
Också bl.a. genom incitament som gäller ut-
vecklingen av kollektivtrafiken kan man in-
verka på trafikarbetet och därmed på mäng-
den utsläpp från trafiken. Enligt statsrådets 
trafikpolitiska redogörelse måste man vid 
planeringen av trafik- och kommunikations-
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infrastrukturen också beakta aspekter som 
har att göra med anpassningen till klimatför-
ändringen. 

Lagstiftningen om markanvändning och 
byggande har stor betydelse för både be-
gränsningen av klimatförändringen och an-
passningen till den. I markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999) kan man se att dessa 
faktorer indirekt kommer fram t.ex. genom 
de mål som styr planläggningen och som gäl-
ler en fungerande, ekonomisk och ekologiskt 
hållbar samhällsstruktur.  Krav på energief-
fektivitet vid byggande samt planering av en 
enhetlig samhällsstruktur kan anses främja 
också målet att begränsa klimatförändringen. 
De bestämmelser om dagvattenhanteringen 
som har föreslagits (RP 218/2013 rd) och för 
närvarande är under behandling har för sin 
del betydelse också för anpassningen till kli-
matförändringen. Också genom de riksomfat-
tande mål för områdesanvändningen som 
sätts upp med stöd av markanvändnings- och 
bygglagen kan man i betydande grad främja 
anpassningen till klimatförändringen. I de 
gällande målen från 2008 har denna fråga 
beaktats som en prioriterad fråga. I den revi-
dering av målen som gjordes då nämndes 
som viktiga frågor med tanke på anpassning-
en till klimatförändringen att områden med 
översvämningsrisk ska beaktas och att förbe-
redelser ska göras för ökande stormar, stört-
regn och tätortsöversvämningar. 

I den nationella lagstiftningen ingår flera 
författningar som anknyter till effektiv och 
hållbar energiproduktion. De grundar sig till 
stor del på EU:s lagstiftning. I lagen om bio-
drivmedel och flytande biobränslen 
(393/2013) fastställs kriterier för biodrivme-
del och flytande biobränslen i enlighet med 
det så kallade RES-direktivet (2009/28/EY) 
om främjande av användning av energi från 
förnybara energikällor samt nationella förfa-
randen för att visa att kriterierna uppfylls. 
Myndighetsuppgifter enligt lagen om bio-
drivmedel och flytande biobränslen sköts av 
Energimyndigheten. När det gäller trafiken 
föreskrivs det om den nationella skyldigheten 
att tillhandahålla biodrivmedel i lagen om 
främjande av användningen av biodrivmedel 
för transport (446/2007). Också i och med 
lagen om stöd till produktionen av el från 
förnybara energikällor (1396/2010) har det 

strävats efter att främja en ökad användning 
av förnybar energi genom att skapa ett kost-
nadseffektivt tariffsystem som fungerar på 
marknadens villkor. 

Vid arbets- och näringsministeriet bereds 
för närvarande det nationella genomförandet 
av direktivet om energieffektivitet (Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU 
om energieffektivitet, om ändring av direkti-
ven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG).  Genom lagen om energicerti-
fikat för byggnader (50/2013) genomfördes å 
sin sida direktivet om byggnaders energipre-
standa (2002/91/EG). Målet med direktivet är 
att minska koldioxidutsläppen genom att för-
bättra byggnaders energiprestanda. I lagen 
om krav på ekodesign för och energimärk-
ning av produkter (1005/2008) ställs det krav 
som förbättrar energieffektiviteten för pro-
dukter som det anges gruppspecifika krav för 
i Europeiska unionens lagstiftning. 

Klimatfrågor beaktas också i samband med 
att myndigheterna fattar beslut om offentlig 
upphandling. Statsrådet utfärdade den 8 april 
2009 ett principbeslut om främjande av håll-
bara val vid offentlig upphandling. Dess syf-
te var att minska miljöbelastningen och kli-
mateffekterna från den offentliga sektorn. 
Principbeslutet ersattes den 13 juni 2013 av 
statsrådets principbeslut om främjande av 
hållbara miljö- och energilösningar (clean-
tech-lösningar) vid offentlig upphandling. 
 
 
2.1.2 Vissa författningar som har samband 
med begränsningen av klimatförändringen 
och anpassningen till den 

Lagen om avskiljning och lagring av koldi-
oxid 
 

Syftet med avskiljning och permanent geo-
logisk lagring av koldioxid är att minska den 
mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären, 
vilket i sin tur syftar till att avvärja risken för 
en klimatförändring. År 2012 stiftades lagen 
om avskiljning och lagring av koldioxid 
(416/2012), genom vilken man genomförde 
de centrala delarna av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/31/EG om geologisk 
lagring av koldioxid och ändring av rådets 
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direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG 
samt förordning (EG) nr 1013/2006. 

Målet med lagen är att säkerställa att av-
skiljning, transport och geologisk lagring av 
koldioxid, vilket görs för att avvärja en kli-
matförändring, genomförs på ett sätt som är 
säkert för miljön och människors hälsa. Lag-
ring av koldioxid i geologiska formationer 
inom Finlands territorium eller i Finlands 
ekonomiska zon förbjöds genom lagen, efter-
som Finland enligt nuvarande vetskap inte 
har sådana i direktivet avsedda geologiska 
formationer där avskiljd koldioxid kan lagras 
permanent och säkert. Förbudet kan ses över 
på nytt när tekniken för avskiljning och lag-
ring av koldioxid har utvecklats och om nya 
utredningar visar att geologisk lagring av 
koldioxid är möjlig inom Finlands territori-
um eller ekonomiska zon. 
 
Lagen om hantering av översvämningsrisker, 
vattenlagen och dammsäkerhetslagen 
 

Anpassningen till klimatförändringen 
kommer särskilt tydligt fram när det gäller 
beredskapen för översvämningar. I 7 § i la-
gen om hantering av översvämningsrisker 
(620/2010) föreskrivs det om preliminär be-
dömning av översvämningsrisker, som görs 
utifrån de uppgifter som finns om tidigare in-
träffade översvämningar och tillgänglig in-
formation om hur klimatet och vattenförhål-
landena har förändrats med beaktande också 
av hur klimatet förändras på lång sikt. Ett 
område där det på grundval av en sådan be-
dömning konstateras föreligga möjliga bety-
dande översvämningsrisker, eller där sådana 
kan förväntas uppstå, anges som område med 
betydande översvämningsrisk. Vid bedöm-
ning av hur betydande översvämningsrisken 
är beaktas sannolikheten för översvämningen 
samt ur allmän synpunkt ogynnsamma följ-
der som översvämningen eventuellt orsakar 
(t.ex. långvariga avbrott i ekonomisk verk-
samhet som tryggar samhällets vitala funk-
tioner och långvariga eller omfattande 
ogynnsamma följder för miljön) samt regio-
nala och lokala omständigheter.  

I lagen finns också bestämmelser om pla-
ner för hantering av översvämningsrisker, 

som ska utarbetas för varje avrinningsområde 
med ett eller flera angivna områden med be-
tydande översvämningsrisk och för kustom-
råden med betydande översvämningsrisk. 
Dessutom ska kommunen utarbeta en risk-
hanteringsplan för områden som har angetts 
som områden med betydande risk för dagvat-
tenöversvämningar. I en riskhanteringsplan 
ska för varje område med betydande över-
svämningsrisk anges mål för hanteringen av 
översvämningsrisker och åtgärder som syftar 
till att uppnå målen. Om det med hänsyn till 
de övergripande omständigheterna anses än-
damålsenligt ska det vid valet av åtgärder 
strävas efter att minska sannolikheten för 
översvämningar och att använda andra meto-
der att hantera översvämningsrisker än såda-
na som baserar sig på översvämningsskydds-
konstruktioner. I riskhanteringsplanen ska 
det redogöras för kostnaderna och nyttan 
samt prioritetsordningen i fråga om åtgärder-
na. 

Vattenlagen (587/2011) innehåller be-
stämmelser om regleringen av vattendrag. 
Det är möjligt att se över tillståndsvillkoren 
för vattenhushållningsprojekt till följd av 
ändrade förhållanden. Bestämmelser i vatten-
lagen som främjar anpassningen är också 
bl.a. bestämmelserna om möjligheten att i 
speciella situationer inom vattenförsörjning-
en leverera vatten också för sådan använd-
ning som inte avses i tillståndet att ta vatten 
och att begränsa den vattenmängd som får tas 
ur en vattentäkt på grund av långvarig torka 
eller någon annan jämförbar orsak. 

I utvecklingen av vattenlagstiftningen har i 
synnerhet anpassningen till klimatföränd-
ringen varit viktig under de senaste tio åren. 
Den har beaktats vid beredningen av vatten-
lagen, lagen om vattenvårds- och havsvårds-
förvaltningen (1299/2004), lagen om hanter-
ing av översvämningsrisker och dammsäker-
hetslagen (494/2009). Behoven av anpass-
ning har lyfts fram också i den pågående re-
videringen av lagstiftningen om vattentjäns-
ter och ändringen av vattenlagen. 

Syftet med dammsäkerhetslagen är att ga-
rantera säkerheten i samband med anläggan-
de, underhåll och drift av dammar samt att 
minska den skaderisk som dammar medför. 
Vid beredningen av lagen beaktades i syn-
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nerhet behoven av att reagera på förändringar 
i klimatet och vattenförhållandena. 
 
Lagen om utsläppshandel och lagen om han-
del med utsläppsrätter för luftfart 
 

Utsläppshandeln regleras nationellt genom 
lagen om utsläppshandel (311/2011) och la-
gen om handel med utsläppsrätter för luftfart 
(34/2010). Den nuvarande lagen om ut-
släppshandel gäller handelsperioden 2013—
2020. Genom den genomfördes Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2009/29/EG om 
ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att 
förbättra och utvidga gemenskapssystemet 
för handel med utsläppsrätter för växthusga-
ser. I lagen finns bestämmelser om tilldel-
ning, registrering, överlåtelse och överläm-
nande av utsläppsrätter, det tillstånd för ut-
släpp av växthusgaser som krävs av anlägg-
ningar som hör till lagens tillämpningsområ-
de samt om pålitlig övervakning av utsläp-
pen. 

De största förändringarna som den nya la-
gen om utsläppshandel förde med sig jämfört 
med den tidigare lagen gällde bestämmandet 
av den totala kvantiteten utsläppsrätter och 
tilldelningen av utsläppsrätterna. Enligt lagen 
bestämmer Europeiska kommissionen den to-
tala årliga kvantiteten utsläppsrätter för EU:s 
utsläppshandelssektor i enlighet med be-
stämmelserna i utsläppshandelsdirektivet.  
Den metod för tilldelning av utsläppsrätter 
som i första hand tillämpas från ingången av 
2013 är auktionering. Avsikten är att över 
hälften av utsläppsrätterna ska bli tilldelade 
genom auktion. De utsläppsrätter som inte 
auktioneras ut tilldelas verksamhetsutövarna 
gratis enligt harmoniserade tilldelningsgrun-
der. Europeiska kommissionen antog den 
27 april 2011 ett beslut (2011/278/EU) om 
fastställande av unionstäckande övergångs-
bestämmelser för harmoniserad gratis tilldel-
ning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i ut-
släppshandelsdirektivet (det s.k. beslutet om 
gratis tilldelning, som genomfördes genom 
statsrådets förordning 30/2012). Vid ingång-
en av 2012 övergick man från ett nationellt 
register över utsläppsrätterna till EU:s ge-
mensamma register i enlighet med utsläpps-
handelsdirektivet. 

Genom lagen om handel med utsläppsrätter 
för luftfart genomfördes Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/101/EG om ändring 
av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverk-
samhet införs i systemet för handel med ut-
släppsrätter för växthusgaser inom gemen-
skapen. Liksom den allmänna utsläppshan-
deln baserar sig också utsläppshandeln för 
luftfarten på utsläppsrätter som ingår i ett 
handelssystem.  Den första handelsperioden 
enligt flygutsläppsdirektivet inleddes 2012, 
och den andra handelsperioden inleddes den 
1 januari 2013 och avslutas den 31 december 
2020. Myndighetsuppgifterna enligt lagen 
sköts i Finland av Trafiksäkerhetsverket och 
Energimyndigheten. 
 
Lagen om användning av Kyotomekanismer-
na 
 

I lagen om användning av Kyotomekanis-
merna (109/2007) föreskrivs det om admi-
nistrativa ramar för deltagande i projektverk-
samhet enligt Kyotoprotokollet och i ut-
släppshandel enligt protokollet. Dessutom fö-
reskrivs det att det register som har upprättats 
genom lagen om utsläppshandel ska vara det 
nationella register som genomförandet av 
Kyotoprotokollet förutsätter. Kyotoprotokol-
let gör det möjligt att använda s.k. Kyotome-
kanismer. Genom dessa mekanismer kan ett 
land genomföra sådana åtgärder som syftar 
till att minska utsläpp och öka kolsänkor i 
länder där man med tanke på helheten kan 
påverka utsläppen eller kolsänkorna på ett 
ekonomiskt fördelaktigare sätt, i stället för att 
genomföra dem i det egna landet. Samtidigt 
är målet att stödja hållbar utveckling i det 
land där projektet genomförs. Genom Kyo-
tomekanismerna kan en stat skaffa fler s.k. 
utsläppsenheter, som gör att staten till mot-
svarande kvantitet får överskrida sin egen ut-
släppskvot. På motsvarande sätt kan en stat 
också sälja den del av sin utsläppskvot som 
är obehövlig. Två av mekanismerna, gemen-
samt genomförande och internationell ut-
släppshandel, är möjliga att använda industri-
länder emellan, medan den tredje av meka-
nismerna, mekanismen för en ren utveckling, 
kräver åtgärder i ett utvecklingsland.  
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2.2 Praxis 

2.2.1 Nuvarande praxis för planering av kli-
matpolitiken 

De huvudsakliga planerna för klimatpoliti-
ken är för närvarande den nationella energi- 
och klimatstrategin från 2013 (SRR 2/2013 
rd), den nationella strategin för anpassning 
till klimatförändringen från 2005 (jord- och 
skogsbruksministeriets publikationer 1/2005, 
på finska) och flera sektorsspecifika strategi-
er för begränsning av klimatförändringen och 
anpassning till den som har utarbetats vid 
olika ministerier. För närvarande pågår dess-
utom beredningen av en energi- och klimat-
färdplan fram till 2050 och revideringen av 
den nationella strategin för anpassning till 
klimatförändringen. Det har också utarbetats 
särskilda strategier för utnyttjande av de flex-
ibla mekanismerna enligt lagen om använd-
ning av Kyotomekanismerna i verkställighe-
ten av den nationella klimatpolitiken. 

Att energi- och klimatstrategier ska utarbe-
tas har man kommit överens om i flera reger-
ingsprogram. Regeringens energi- och kli-
matpolitiska ministerarbetsgrupp ansvarar 
inom statsrådet för beredningen och verkstäl-
ligheten av energi- och klimatstrategin. Mi-
nisterarbetsgruppen bistås av ett kontaktnät 
bestående av tjänstemän från ministerierna. I 
kontaktnätet ingår representanter för arbets- 
och näringsministeriet, kommunikationsmi-
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, 
undervisnings- och kulturministeriet, utri-
kesministeriet, statsrådets kansli, finansmini-
steriet och miljöministeriet. I principbeslutet 
om ordnande av klimatpolitiska myndighets-
funktioner inom statsförvaltningen som stats-
rådet antog 2003 konstateras att varje mini-
sterium för sin egen del ansvarar för bered-
ningen och verkställigheten av strategin och 
bedömningen av effekterna samt genomfö-
randet av de utredningar som behövs.  

De heltäckande energi- och utsläpps-
scenarier som står som bakgrund till energi- 
och klimatstrategin relaterar till en bedöm-
ning av den tekniska utvecklingen och också 
till en samhällsekonomisk granskning. En-
skilda åtgärders samhällsekonomiska konse-
kvenser kan granskas i begränsad omfattning, 
men det är ändamålsenligt att beräkna den 

sammantagna effekten av en mer omfattande 
helhet, såsom energi- och klimatstrategin  på 
en gång. Vid beredningen av energi- och 
klimatstrategin har detta skötts så att arbets- 
och näringsministeriet har samlat ihop mini-
steriernas synpunkter till ett scenario, och se-
dan har man med hjälp av modeller från 
Teknologiska forskningscentralen VTT och 
Statens ekonomiska forskningscentral 
(VATT) beräknat de behövliga ekonomiska 
konskevensanalyserna. Miljökonsekvenser-
na, såsom effekterna på övriga utsläpp i luf-
ten, har bedömts i den miljökonsekvensbe-
dömning som gjorts för strategin. 

Ministerierna har sinsemellan kommit 
överens om gemensamma utgångspunkter 
och specialvillkor för beredningen av strate-
gin. Varje ministerium har gjort en bedöm-
ning av utvecklingen inom den egna sektorn. 
Ministerierna har granskat kostnadseffektiva 
åtgärder för minskning av växthusgasutsläpp 
inom den egna sektorn, och därefter har åt-
gärderna samordnats. Expertinstitut har del-
tagit i beredningen, verkställigheten och upp-
följningen av verkställigheten av strategin 
genom att framställa behövliga rapporter. 
Verkställigheten av strategin har samordnats 
av arbets- och näringsministeriet. 

Statsrådet godkände 2009 en framtidsredo-
görelse om klimat- och energipolitiken som 
ska staka ut vägen till ett utsläppssnålt Fin-
land 2050 (SRR 8/2009 rd). Redogörelsen 
gäller såväl bekämpning av klimatföränd-
ringen som anpassning till den. I redogörel-
sen anges som mål att Finlands utsläpp av 
klimatpåverkande gaser ska minskas med 
minst 80 procent från 1990 års nivå fram till 
2050 som en del av det internationella sam-
arbetet. Som stöd för detta är avsikten att på 
lång sikt övergå till ett i praktiken utsläpps-
fritt energisystem och utsläppsfri persontrafik 
på väg. För redogörelsen utarbetades genom 
en process i flera faser fyra olika modell-
scenarier som beskriver möjliga vägar mot 
ett utsläppssnålt Finland. De delområden som 
ingår i scenarierna är bl.a. nästan utsläppsfri 
energiproduktion och byggande av nollener-
gihus, teknisk utveckling inom industrin, 
ökad andel förnybar energi, styrmedel för 
trafiken, ändringar av konsumtionsvanorna 
av livsmedel och inom lantbruket samt ökad 
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återvinning av avfall och användning av av-
fall för energiproduktion. 

Med hjälp av regeringens berättelse om åt-
gärder (efter 2012 regeringens årsberättelse) 
har riksdagen haft möjlighet att följa vilka 
åtgärder statsrådet har vidtagit med anled-
ning av de ståndpunkter som riksdagen fram-
fört i samband med behandlingen av redogö-
relserna. Så har man förfarit i synnerhet i 
fråga om klimat- och energistrategin från 
2008 och statsrådets framtidsredogörelse från 
2009. 

En strategi för anpassning till klimatför-
ändringen har utarbetats som en separat och 
övergripande utredning. Anpassningsstrate-
gin, som utarbetades 2005, bereddes under 
ledning av jord- och skogsbruksministeriet i 
samarbete med övriga ministerier. I bered-
ningen av anpassningsstrategin deltog utöver 
jord- och skogsbruksministeriet företrädare 
för kommunikationsministeriet, handels- och 
industriministeriet, social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, miljöministeriet, utrikesministeriet 
samt Meteorologiska institutet och Finlands 
miljöcentral. Ministerierna har svarat för 
granskningarna av det egna området. 

Vid beredningen av anpassningsstrategin 
har man tagit stöd av befintliga forskningsda-
ta samt experters bedömningar och åsikter. I 
beredningen av strategin deltog utöver de 
som tidigare nämnts ett antal inhemska le-
dande forskare i klimatförändringen och dess 
konsekvenser, övriga experter samt represen-
tanter för olika branscher. 

Anpassningsstrategin beskriver klimatför-
ändringens konsekvenser för följande sekto-
rer: jordbruks- och livsmedelsproduktion, 
skogsbruk, fiskeri, renhushållning, viltnäring, 
vattenresurser, naturens mångfald, industri, 
energi, trafik, områdesanvändning och sam-
hällen, byggande, hälsa, turism och använd-
ning av naturen för rekreationsändamål samt 
försäkringsverksamhet. I strategin presente-
ras bedömningar av vår nuvarande förmåga 
att anpassa oss till klimatförändringen samti-
digt som det skisseras upp åtgärder genom 
vilka anpassningen kan förbättras. Strategin 
utvärderas och uppdateras under åren 2013—
2014 under ledning av jord- och skogs-
bruksministeriet. Syftet med strategin är att 
stärka förmågan att hantera de risker som hör 
samman med klimatförändringen och öka 

samhällets anpassningsförmåga till klimat-
förändringen och därigenom minska de kost-
nader som klimatförändringen orsakar sam-
hället. 

Kommunikationsministeriet har antagit ett 
klimatpolitiskt program för sitt förvaltnings-
område för perioden 2009—2020, och mil-
jöministeriet har antagit ett program för an-
passning till klimatförändringen inom miljö-
förvaltningen för perioden 2011—2012. 
Också jord- och skogsbruksministeriet har 
för sitt förvaltningsområde utarbetat ett eget 
verksamhetsprogram för anpassning till kli-
matförändringen för perioden 2011—2015. 
 
 
2.2.2 Uppföljnings- och rapporteringspraxis 
inom klimatpolitiken 

Övervakning av utsläppen av växthusgaser 
 

Övervakningen i anknytning till klimatför-
ändringen gäller i första hand utsläppen av 
växthusgaser, som är den främsta anledning-
en till klimatförändringen. FN:s klimatkon-
vention och Kyotoprotokollet samt EU:s 
klimatpolitik innehåller ett stort antal skyl-
digheter att rapportera. Mängden utsläpp av 
växthusgaser har rapporterats redan sedan 
1990-talet både internationellt och i EU:s 
medlemsländer. Inventariemetoderna och da-
tainsamlingen har utvecklats mycket under 
årens gång. I Finland har det i enlighet med 
kraven i Kyotoprotokollet inrättats ett natio-
nellt system för rapportering av utsläpp av 
växthusgaser (det s.k. nationella systemet), 
som koordineras av Statistikcentralen. Flera 
andra expertinstitut, såsom Finlands miljö-
central, Forskningscentralen för jordbruk och 
livsmedelsekonomi och Skogsforskningsin-
stitutet, deltar i det. Inventeringen har regle-
rats av de beslut som fattats i mötena mellan 
parterna i FN:s klimatkonvention och Kyoto-
protokollet samt de beslut som fattats i Euro-
peiska unionen om en mekanism för över-
vakning av utsläpp av växthusgaser inom 
gemenskapen och verkställigheten av Kyoto-
protokollet (Europaparlamentets och rådets 
beslut 280/2004/EG om en mekanism för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser 
inom gemenskapen och för genomförande av 
Kyotoprotokollet, nedan EU:s beslut om en 



 RP 82/2014 rd  
  

 

13 

övervakningsmekanism, samt kommissionens 
beslut 2005/166/EG om tillämpningsföre-
skrifter för det tidigare) Rapportering och ve-
rifiering av utsläppen inom utsläppshandels-
sektorn sker via ett separat system.  

Statistikcentralen samlar årligen in de ut-
släppsdata som ska sändas till FN:s klimat-
konventionens sekretariat och EU- kommis-
sionen. Dessa utsläppsdata finns tillgängliga 
på Statistikcentralens webbsidor om inven-
teringen av växthusgaser. På webbsidorna 
finns också de rapporter som ska sändas till 
klimatkonventionens sekretariat och kom-
missionen samt tabeller med siffror över ut-
släppen. Statistikcentralen sammanställer 
dessutom årligen en inventarierapport på 
finska. Utöver mängden utsläpp av växthus-
gaser rapporteras det om s.k. kolsänkor, dvs. 
utsläppen och sänkorna inom markanvänd-
ning, förändrad markanvändning och skogs-
bruk (LULUCF-sektorn). Rapporteringen om 
kolsänkorna ingår i inventeringen av utsläp-
pen av växthusgaser. 
 
Rapportering om politiska åtgärder 
 

Rapporteringen om åtgärderna inom kli-
matpolitiken görs med stöd av flera olika 
skyldigheter. EU: s tidigare gällande beslut 
om en övervakningsmekanism, som hörde 
samman med verkställigheten av Kyotopro-
tokollet i EU, krävde att medlemsstaterna 
vartannat år utarbetar en rapport till EU-
kommissionen om politiska åtgärder som ska 
genomföras och har genomförts (en s.k. Poli-
cies and Measures-rapport). Den s.k. lands-
rapport som enligt FN:s klimatkonvention 
ska utarbetas vart fjärde år innehåller också 
ett kapitel om politiska åtgärder och utvärde-
ring av dem i enlighet med de anvisningar 
som ges i FN:s klimatkonvention.  

Politiska åtgärder som anknyter till klimat-
politiken rapporteras det om också med stöd 
av flera andra EU-direktiv.  Centrala rappor-
teringsskyldigheter som gäller energieffekti-
vitet anges i direktivet om energieffektivitet 
(2012/27/EU, artikel 24) samt i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om 
byggnaders energiprestanda. Bestämmelser 
om rapportering om politiska åtgärder finns 
också i artikel 22 i det s.k. RES-direktivet om 
främjande av användning av energi från för-

nybara energikällor. Artikeln innehåller en 
skyldighet för varje medlemsstat att senast 
den 31 december 2011 och därefter vartannat 
år lämna in en rapport till kommissionen om 
hur främjandet och användningen av energi 
från förnybara energikällor utvecklas. 

Skyldigheterna att rapportera om politiska 
åtgärder har ansenligt mycket gemensamt. 
Nationellt har rapporteringen genomförts i 
separata arbetsgrupper. Exempelvis rappor-
ten om politiska åtgärder i enlighet med EU:s 
beslut om en övervakningsmekanism utarbe-
tades under ledning av arbets- och närings-
ministeriet i en arbetsgrupp bestående av re-
presentanter för alla ministerier, och bered-
ningsarbetsgruppen för den sjätte landsrap-
porten har letts av Statistikcentralen. 

Ministerierna följer också upp sina egna 
politiska åtgärder. Kommunikationsministe-
riet rapporterar t.ex. om verkställigheten av 
sitt klimatpolitiska program i särskilda rap-
porter och med hjälp av statistik. Miljömini-
steriet har i sin tur sammanställt de viktigaste 
klimatpolitiska åtgärderna i en tabell som bi-
laga till verksamhets- och ekonomiplanen. 
 
Nya skyldigheter i fråga om rapporteringen 
 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av växthus-
gaser och för att rapportera annan informa-
tion på nationell nivå och unionsnivå som är 
relevant för klimatförändringen och om upp-
hävande av beslut nr 280/2004/EG, nedan 
EU:s förordning om en övervakningsmeka-
nism, som trädde i kraft 2013, medförde en 
del preciseringar av skyldigheten att rappor-
tera. På de politiska åtgärdernas nivå är den 
mest betydande ändringen att den nya för-
ordningen om en övervakningsmekanism 
kräver att medlemsländerna och kommissio-
nen inrättar ett nationellt system som motsva-
rar systemet för beräkning av växthusgaser. 
Systemet innebär att medlemsstaterna ska 
rapportera om politiska strategier och åtgär-
der, eller grupper av åtgärder, och prognoser 
för antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor (artikel 14). För-
ordningen kräver dessutom rapportering om 
anpassningsåtgärder vart fjärde år. 
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För närvarande bereds vissa ändringar av 
EU:s förordning om en övervakningsmeka-
nism. Ändringarna gäller bl.a. det tekniska 
genomförandet av den andra åtagandeperio-
den för Kyotoprotokollet. Också kommissio-
nens verkställighetsbeslut 2005/166/EG som 
hör samman med EU:s beslut om en över-
vakningsmekanism, som tidigare var i kraft, 
kommer att upphävas i och med en ny för-
ordning som gäller verkställigheten av över-
vakningsmekanismen. Förordningen, som 
har beretts av kommissionen, avses träda i 
kraft sommaren 2014. 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 
529/2013/EU om bokföringsregler för ut-
släpp och upptag av växthusgaser till följd av 
verksamheter i samband med markanvänd-
ning, förändrad markanvändning och skogs-
bruk och om information beträffande åtgär-
der som rör dessa verksamheter trädde också 
i kraft sommaren 2013. Beslutet gäller ut-
vecklingen av rapporteringen om LULUCF-
sektorn (markanvändning, förändrad mark-
användning och skogsbruk). Ikraftträdandet 
av beslutet innebär ett krav på att rapporte-
ringen om sektorn för markanvändning, för-
ändrad markanvändning och skogsbruk ut-
vecklas i synnerhet i fråga om utsläpp från 
marken. 

Vid förhandlingarna under FN:s klimat-
konvention har det avtalats om så kallade 
tvåårsrapporter (Biennial Report). Första 
gången sådana rapporter ska lämnas in är 
2014. Finland har berett rapporten som en del 
av beredningen av den sjätte landsrapporten. 
Beredningen av tvåårsrapporterna styrs av 
anvisningarna till FN:s klimatkonvention 
(beslut 19/CP.18). 

Också EU:s ansvarsfördelningsbeslut med-
för behov av att utveckla rapporteringen. 
Övervakningen av utsläppen från den sektor 
som inte omfattas av utsläppshandeln och 
uppföljningen av hur målen för minskning av 
dessa uppnås kommer att kräva nya arrange-
mang. Den nationella verkställigheten av an-
svarsfördelningsbeslutet har beretts av den 
s.k. ansvarsfördelningsarbetsgruppen, som 
har sammanställt en rapport om ärendet (Ar-
bets- och näringsministeriets publikationer, 
Energi och klimat 27/2013, på finska). 
 

2.2.3 Myndigheternas verksamhet i klimatpo-
litiken 

Statsrådet antog 2003 ett principbeslut om 
ordnande av klimatpolitiska myndighetsfunk-
tioner inom statsförvaltningen. Principbeslu-
tet baserar sig på handels- och industrimini-
steriets betänkande från kommittén för kli-
matpolitiska myndighetsfunktioner från 2002 
(KTM työryhmä- ja toimikuntaraportteja 
15/2002). Arbetsfördelningen av förvaltning-
en av Kyotomekanismerna grundar sig på ett 
betänkande från en arbetsgrupp för förvalt-
ning av mekanismerna (KTM julkaisuja 
3/2005). För beredningen av nationella kli-
matpolitiska strategier och övriga riktlinjer 
svarar i enlighet med principbeslutet en ener-
gi- och klimatpolitisk ministerarbetsgrupp 
som tillsatts av statsrådet. Ett kontaktnät av 
tjänstemän som representerar olika ministeri-
er bistår i samordningen av klimatpolitiken. 
Arbets- och näringsministeriet svarar för 
samordningen av verkställigheten av klimat-
strategin. Miljöministeriet i sin tur bereder 
och samordnar Finlands ståndpunkter i inter-
nationella klimatförhandlingar och är natio-
nell kontaktmyndighet i kontakterna med 
klimatkonventionens sekretariat och Europe-
iska kommissionen. 

I principbeslutet dras det upp riktlinjer för 
fördelningen av myndighetsuppgifterna ock-
så när det gäller att göra bl.a. inventarier, sta-
tistik och internationella rapporter som 
anknyter till klimatpolitiken. I beslutet utses 
Statistikcentralen till nationell enhet för in-
ventering av växthusgaser. Också vissa andra 
expertinstitut deltar i inventeringarna.  I prin-
cipbeslutet definieras också olika myndighe-
ters roll när det gäller utsläppshandeln och 
verksamhet som hör samman med de s.k. 
Kyotomekanismerna. I dessa uppgifter deltar 
både statsrådet, arbets- och näringsministeri-
et, utrikesministeriet och Energimarknads-
verket (nuvarande Energimyndigheten). 

Jord- och skogsbruksministeriet har svarat 
för samordningen av beredningen av anpass-
ningsstrategier. I ovannämnda principbeslut 
sägs ingenting om skötseln av myndighets-
funktioner som gäller anpassningen till kli-
matförändringen. 

Enligt 21 § 5 punkten i reglementet för 
statsrådet (262/2003) ansvarar arbets- och 
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näringsministeriet för energipolitiken och 
sammanjämkningen av den nationella bered-
ningen och genomförandet av klimatpoliti-
ken. I reglementet för statsrådet nämns ing-
enting om ministeriets övriga uppgifter i kli-
matpolitiken. 

Den nationella verkställigheten av ansvars-
fördelningsbeslutet från 2009, som gäller den 
sektor som inte omfattas av EU:s utsläpps-
handel, medför vissa nya myndighetsuppgif-
ter och behov av ändringar i skötseln av 
myndigheternas nuvarande uppgifter. Dessa 
frågor har dryftats i den ovannämnda an-
svarsfördelningsarbetsgruppens slutrapport. 
De nya myndighetsuppgifter som följer på 
ansvarsfördelningsbeslutet har att göra med 
uppföljningen av det nationella målet för 
minskning av utsläpp i enlighet med beslutet 
(t.ex. överlämnande av en plan till kommis-
sionen om eventuella brister som kommer 
fram i samband med uppföljningen och de 
åtgärder som behövs för att korrigera dem) 
samt användningen av flexibla mekanismer i 
enlighet med beslutet. 
 
 
2.2.4 Klimatpanelen 

I framtidsredogörelsen om klimat- och 
energipolitik från 2009 ingick en rekommen-
dation om att tillsätta en oberoende och tvär-
vetenskaplig expertgrupp. Enligt redogörel-
sen ska gruppen följa den klimatologiska, 
klimattekniska och klimatpolitiska utveck-
lingen samt lämna statsrådet rapporter och 
rekommendationer till stöd för beslutsfattan-
det. I statsminister Jyrki Katainens reger-
ingsprogram skrevs följande in om att tillsät-
ta en klimatpanel: "I enlighet med den kli-
mat- och energipolitiska framtidsredogörel-
sen ska en tvärvetenskaplig och oberoende 
klimatpanel tillsättas för att följa genomfö-
randet och effekterna av strategin." 

Miljöministeriet tillsatte den 1 december 
2011 en klimatpanel för en första tvåårsperi-
od. Klimatpanelens främsta mål är att främja 
dialogen mellan vetenskapen och politiken i 
klimatfrågor och att stärka det tvärvetenskap-
liga greppet i klimatvetenskaperna. Klimat-
panelen består av tretton medlemmar och as-
sisteras av fyra sekreterare.  

Panelen har självständigt kunnat välja ak-
tuella teman att behandla både i sina rappor-
ter och i sina utlåtanden. Dessutom har de 
centrala, behöriga aktörer (ministerier, ar-
betsgrupper) som deltar i beredningen av 
klimatpolitiken kunnat föreslå uppdrag för 
panelen. Panelen har självständigt valt sina 
projekt, men de formella projektbesluten har 
fattats av miljöministeriet.  Fram till novem-
ber 2013 hade panelen producerat sex rap-
porter, varav en gällde beredningen av kli-
matlagen. 

Miljöministeriet tillsatte i mars 2014 Kli-
matpanelen för en andra verksamhetsperiod, 
som sträcker sig till slutet av år 2015. 
 
 
2.3 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

2.3.1 Internationella avtal 

FN:s klimatkonvention undertecknades i 
New York den 9 maj 1992 och har hittills ra-
tificerats av 195 stater. Konventionen drar 
upp linjer för det internationella samarbetet i 
begränsningen av klimatförändringen och 
dess negativa konsekvenser, men konventio-
nen innehåller inga numeriska förpliktelser 
för minskningen av utsläpp. De i-länder som 
är avtalsparter är dock skyldiga att vidta åt-
gärder för att minska utsläppen av växthus-
gaser. 

Ramkonventionens viktigaste instrument är 
Kyotoprotokollet, som undertecknades den 
11 december 1997 och trädde i kraft den 
16 april 2005. Rysslands ratificering av pro-
tokollet var avgörande för att det skulle träda 
i kraft.  Protokollet har 192 stater som av-
talsparter. Förenta staterna har undertecknat 
protokollet men inte ratificerat det, och Ka-
nada drog sig ur protokollet i december 2011. 
Under protokollets första åtagandeperiod 
2008—2012 åtog sig industriländerna 
minskningar av växthusgasutsläpp på olika 
nivåer. EU-länderna åtog sig att minska ut-
släppen med 8 procent från 1990 års nivå 
fram till 2012. 

I Doha i december 2012 enades protokol-
lets avtalsparter om att förlänga Kyotoproto-
kollet till 2020. Den geografiska täckningen 
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för den andra åtagandeperioden blev betyd-
ligt mindre än för den första. De ändringar av 
protokollet som man avtalade om i Doha trä-
der i kraft när 144 parter har godtagit avtalet. 
EU har inlett beredningen av sitt eget ratifi-
ceringsbeslut. Finland och EU har ratificerat 
både ramkonventionen och Kyotoprotokollet. 
Kyotoprotokollet har verkställts i Finland 
bl.a. genom lagen om Kyotomekanismerna, 
utrikesministeriets förordning om projekt en-
ligt mekanismen för ren utveckling 
(915/2007) och miljöministeriets förordning 
om projekt för gemensamt genomförande 
(913/2007). 

Inom ramen för klimatkonventionen för-
handlas det för närvarande om ett nytt över-
gripande avtal som man kan få alla länder att 
förbinda sig till. Avsikten är att nå en lösning 
om avtalet 2015 och att det ska träda i kraft 
2020. Vid förhandlingarna försöker man 
dessutom hitta lösningar för att minska ut-
släppen ytterligare redan innan 2020. 
 
 
2.3.2 Europeiska unionen 

Mål 
 

EU har som mål att klimatet inte ska vär-
mas upp med mer än två grader celsius. Eu-
ropeiska rådet har satt upp som långsiktigt 
mål att minska EU:s utsläpp av växthusgaser 
med 80—95 procent jämfört med 1990 års 
nivå fram till 2050. Detta är i linje med re-
kommendationerna i den fjärde utvärderings-
rapporten från FN:s klimatpanel. 

EU:s nuvarande verksamhetsram för kli-
matmål kallas för 2020-målen. De bestämdes 
som en del av EU:s klimat- och energipaket 
2008 (EUT L 140, 5.6.2009). De viktigaste 
delarna av paketet är en reform av utsläpps-
handelssystemet, uppsättande av bindande 
skyldigheter för minskning av utsläpp för 
sektorer som inte omfattas av utsläppshan-
deln (ansvarsfördelningsbeslutet) samt bin-
dande landsvisa mål för användningen av 
förnybar energi.  De s.k. 2020-mål som hör 
till författningshelheten är minskning av 
växthusgasutsläppen med 20 procent till 
2020 jämfört med 1990 års nivå, ökning av 
andelen förnybara energikällor till 20 procent 
av EU:s energiförbrukning samt minskning 

av energiförbrukningen med 20 procent jäm-
fört med prognoserna. EU:s oberoende mål 
att till 2020 minska utsläppen med 20 pro-
cent från 1990 års nivå verkställs och förde-
las mellan de anläggningar som hör till EU:s 
utsläppshandelssystem, dvs. utsläppshandels-
sektorn, och utsläppskällorna inom den sek-
tor som inte omfattas av utsläppshandeln. EU 
har som mål att minska utsläppen från ut-
släppshandelssektorn med 21 procent från 
2005 års nivå fram till 2020. 

Målen ingår i kommissionens meddelande 
om flaggskeppsinitiativet "Ett resurseffektivt 
Europa" som en del av den större Europa 
2020-strategin (Europa 2020: En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla). 

Dessutom har Europeiska kommissionen 
antagit flera meddelanden om färdplaner som 
gäller klimatpolitiken. Det meddelande som 
kommissionen 2011 antog om en färdplan för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 (KOM(2011) 112 slutlig) gäller de 
långsiktiga målen för minskning av utsläpp 
av växthusgaser. Kommissionen har dessut-
om antagit ett särskilt meddelande om den 
s.k. energifärdplanen (Energifärdplan för 
2050, (KOM(2011) 885 slutlig)). Kommis-
sionen har också antagit meddelanden om en 
färdplan för resurseffektivitet (KOM(2011) 
571 slutlig) och om en handlingsplan för 
energieffektivitet (KOM(2011) 109 slutlig). 

Färdplanen för ett konkurrenskraftigt ut-
släppssnålt samhälle 2050 innehåller vägar 
till minskning av utsläpp fram till 2050 för 
ekonomins olika nyckelsektorer för att uppnå 
en utsläppsminskning på 80 procent. Enligt 
färdplanen kan utsläppen i EU minskas på ett 
konkurrenskraftigt sätt med 40 procent till 
2030 och med 60 procent till 2040. Utgångs-
punkten är att utsläppsminskningarna ska gö-
ras genom interna åtgärder inom EU. Färd-
planen baserar sig på flera olika framtagna 
scenarier och utnyttjande av mångsidiga mo-
dellkalkyler. 

Europeiska kommissionen publicerade vå-
ren 2013 en grönbok om en ram för EU:s 
klimat- och energipolitik fram till 2030. 
Grönboken har fungerat som en diskussions-
öppnare i fråga om antalet mål för 2030 och 
ambitionsnivån för dessa mål. Ett meddelan-
de som kommissionen antog i januari 2014 
om en ram för klimat- och energipolitiken 
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fram till 2030 innehåller förslag till allmänna 
riktlinjer för EU:s mål fram till 2030. Enligt 
det är EU:s mål att fram till 2030 minska ut-
släppen med 40 procent jämfört med 1990 
års nivå, och målet för förnybar energi på 
EU-nivå är 27 procent. Dessutom föreslår 
kommissionen i sitt meddelande att klimat- 
och energipolitiken ska få nya styrramar som 
bygger på ”nationella planer för konkurrens-
kraftig, säker och hållbar energi”. 

Unionens klimatmål har behandlats också i 
Europeiska unionens miljöprogram. 
 
Anpassning 
 

Kommissionen har i vissa av sina doku-
ment också tagit ställning till anpassningen 
till klimatförändringen. Kommissionen antog 
2009 vitboken Anpassning till klimatföränd-
ring: en europeisk handlingsram 
(KOM(2009) 147 slutlig). I beredningsdo-
kumentet för den behandlades i synnerhet 
den utmaning som anpassningen till klimat-
förändringen innebär för Europas jordbruk 
och jordbruksområden.  Tidigare hade an-
passningen behandlats 2007 i en grönbok.  
Kommissionen antog 2013 ett nytt medde-
lande om en EU-strategi för klimatanpass-
ning (KOM(2013) 216 slutlig). I strategin be-
tonas behovet av att tidigt vidta planerade 
anpassningsåtgärder eftersom tidiga och rätt 
riktade anpassningsåtgärder blir på lång sikt 
förmånligare än att försumma verkställandet 
av anpassningsåtgärder. Enligt strategin mås-
te anpassningsåtgärder vidtas på alla nivåer, 
från lokal till regional och nationell nivå, och 
Europeiska unionen har också en roll när det 
gäller att komplettera de nuvarande anpass-
ningsåtgärderna. 

I EU:s anpassningsstrategi och rådets slut-
satser om den samt i FN:s klimatkonvention 
rekommenderas att det utarbetas nationella 
eller regionala anpassningsstrategier och an-
passningsplaner, så att anpassningsåtgärderna 
kan ske samordnat mellan olika branscher 
och förvaltningsnivåer med beaktande av 
motstridigheter och synergier med andra po-
litiska strategier, i synnerhet begränsningen 
av klimatförändringen. Eftersom största de-
len av anpassningsåtgärderna görs på lokal 
och regional nivå, kan man i nationella och 
regionala strategier eller planer bäst beakta 

de risker som klimatförändringen medför, de 
lokala förhållandena och nätverken samt de 
möjligheter som anpassningsåtgärderna med-
för. 

 
EU:s utsläppshandelssystem 
 

Bestämmelser om EU:s utsläppshandelssy-
stem finns i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG om ett system för han-
del med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets di-
rektiv 96/61/EG (nedan utsläppshandelsdi-
rektivet). Systemet har använts sedan 2005 
och dit hör förutom EU-medlemsländerna 
också Island, Liechtenstein och Norge. Sy-
stemet reformerades märkbart i samband 
med klimat- och energipaketet genom direk-
tiv 2009/29/EG. 

Till tillämpningsområdet för utsläppshan-
delssystemet hör stora industrianläggningar 
och anläggningar som har en sammanlagd 
tillförd effekt på över 20 megawatt. Flygtra-
fiken har hört till systemet från början av 
2012 på grund av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/101/EG. Systemet om-
fattar lite mindre än hälften av unionens kol-
dioxidutsläpp. För de branscher som hör till 
utsläppshandelssystemet har det fr.o.m. 2013 
bestämts ett gemensamt utsläppstak för hela 
EU. Utsläppstaket sjunker linjärt för varje år, 
så att utsläppshandelssektorn till 2020 uppnår 
en utsläppsminskning med 21 procent jäm-
fört med 2005. 

Bestämmelser om övervakningen och rap-
porteringen av växthusgasutsläpp samt veri-
fiering och ackreditering av kontrollörer un-
der handelsperioden 2013—2020 finns i 
kommissionens förordningar (EU) nr 
600/2012 och (EU) nr 601/2012. I anknyt-
ning till verkställigheten av dessa har arbets- 
och näringsministeriet utfärdat förordningar-
na 28/2013 och 667/2013. 

Våren 2014 antogs Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 421/2014, som gäl-
ler tillämpningsområdet för utsläppshandels-
systemet för luftfarten. 
 
Ansvarsfördelningsbeslutet 
 

I Europaparlamentets och rådets ansvars-
fördelningsbeslut (N:o 406/2009/EY) defini-
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eras skyldigheterna för minskning av utsläpp 
inom de sektorer som inte omfattas av ut-
släppshandeln, med undantag för sektorn för 
markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk (LULUCF-sektorn) samt den 
internationella sjöfarten. 

Genom ansvarsfördelningsbeslutet tilldelas 
varje medlemsstat en individuell skyldighet 
att minska utsläppen inom de sektorer som 
inte omfattas av utsläppshandeln. Finland ska 
till 2020 minska sina växthusgasutsläpp med 
16 procent i förhållande till 2005 års nivå. 
För hela EU är skyldigheten en minskning på 
10 procent i förhållande till 2005 års ut-
släppsnivå. 

Enligt beslutet ska utsläppen minska för 
varje år i en linjärt nedåtgående riktning. De 
enskilda medlemsstaternas årliga utsläpps-
kvoter för perioden 2013—2020 har fast-
ställts genom kommissionens beslut 
2013/162/EU. 
 
Bokföring av växthusgasutsläpp 
 

Europeiska unionens regler om bokföring 
av växthusgaser reviderades genom EU:s 
förordning om en övervakningsmekanism, 
som antogs i maj 2013 och som ersätter det 
tidigare beslutet om en övervakningsmeka-
nism. Förordningen om en övervakningsme-
kanism innehåller bestämmelser om över-
vakning av växthusgasutsläpp och övriga 
data enligt ansvarsfördelningsbeslutet. Ge-
nom förordningen verkställs inom EU också 
de bokförings- och rapporteringsskyldigheter 
som det föreskrivs om i FN:s klimatkonven-
tion och Kyotoprotokollet. 

Redovisning av transaktioner i enlighet 
med utsläppshandelssystemet, Kyotoproto-
kollet och ansvarsfördelningsbeslutet regle-
ras genom en ny registerförordning (kom-
missionens förordning (EU) nr 389/2013 om 
upprättande av ett unionsregister i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG och Europaparlamentets och rå-
dets beslut nr 280/2004/EG och nr 
406/2009/EG samt om upphävande av kom-
missionens förordningar (EU) nr 920/2010 
och (EU) nr 1193/2011). Genom revidering-
en av registerförordningen verkställs de änd-
ringar för den tredje handelsperioden som 

gäller förvaltningen av utsläppsenheter och 
som krävs enligt ansvarsfördelningsbeslutet. 

För närvarande hör LULUCF-sektorn 
(markanvändning, förändrad markanvänd-
ning och skogsbruk) inte till det område som 
enligt EU-lagstiftningen har bindande skyl-
digheter att minska utsläppen. I maj 2013 an-
tog Europaparlamentet och rådet beslut nr 
529/2013/EU om bokföringsregler för ut-
släpp och upptag av växthusgaser till följd av 
verksamheter i samband med markanvänd-
ning, förändrad markanvändning och skogs-
bruk och om information beträffande åtgär-
der som rör dessa verksamheter. I detta be-
slut fastställs ramen och utvecklingstidtabel-
len för bokföringsreglerna för LULUCF-
sektorn. Avsikten är att sektorn i framtiden 
gradvis ska börja omfattas av EU:s bindande 
mål för utsläppsminskningen. I juni 2013 gav 
kommissionen också ett förslag till förord-
ning om övervakning, rapportering och veri-
fiering av koldioxidutsläpp från sjötranspor-
ter. 
 
Förnybar energi 
 

Bestämmelser om ramen för ökning av 
energi från förnybara energikällor finns i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor och om 
ändring och ett senare upphävande av direk-
tiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, nedan 
RES-direktivet. I RES-direktivet sätts det upp 
bindande nationella mål för användningen av 
förnybar energi. Det bindande målet för Fin-
land är att 38 procent av den slutliga energi-
användningen (brutto) ska tillgodoses genom 
energi från förnybara energikällor senast 
2020. För att uppnå målen ska medlemslän-
derna göra upp en nationell handlingsplan för 
energi från förnybara energikällor samt vart-
annat år rapportera till kommissionen om hur 
man framskrider på vägen mot sitt mål. I di-
rektivet föreskrivs det också om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande bio-
bränslen. Kommissionen har gett ett förslag 
till ändring av RES-direktivet som särskilt 
gäller beaktandet av indirekta effekter av 
markanvändningen. Kommissionen bereder 
också för närvarande ett förslag till direktiv 
om hållbarhetskriterier för fast biomassa. 
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I RES-direktivet sätts också upp som mål 
att andelen energi från förnybara energikällor 
i trafiken ska höjas, så att andelen energi från 
förnybara energikällor ska uppgå till 10 pro-
cent av den slutliga energianvändningen i tra-
fiken senast 2020. Finland har satt upp ett 
eget mål på 20 procent. 

I det så kallade direktivet om bränslekvali-
tet (Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/70/EG om kvaliteten på bensin och die-
selbränslen och om ändring av rådets direktiv 
93/12/EEG) sätts det upp ett bindande mål att 
utsläppen ska ha minskat med sex procent 
inom trafiksektorn senast 2020 jämfört med 
de genomsnittliga utsläpp som uppmätts 
2010 från användningen av fossila bränslen 
under hela deras livscykel. Direktivet om 
bränslekvalitet innehåller motsvarande håll-
barhetskriterier som RES-direktivet för bio-
drivmedel och flytande biobränslen. 

Målen för ökad användning av energi från 
förnybara energikällor har i Finland verk-
ställts i synnerhet genom lagen om främjande 
av användningen av biodrivmedel för trans-
port (446/2007). Hållbarhetskriterierna har 
verkställts genom lagen om biodrivmedel 
och flytande biobränslen (393/2013). 
 
Energieffektivitet 
 

I energieffektivitetsdirektivet (direktiv 
2012/27/EU) sätts det upp en ram för att nå 
energieffektivitetsmålet på 20 procent. Enligt 
direktivet ska varje medlemsstat fastställa ett 
vägledande nationellt mål för energieffektivi-
tet. Medlemsstaterna ska också senast den 30 
april 2014 och därefter vart tredje år färdig-
ställa en nationell handlingsplan för energief-
fektivitet. Arbets- och näringsministeriet till-
satte i november 2012 en arbetsgrupp för att 
bereda genomförandet av energieffektivitets-
direktivet. Arbetsgruppen färdigställde sin 
slutrapport i januari 2014. 

Bestämmelser om byggnaders energipre-
standa finns i direktiv 2010/31/EU. Enligt di-
rektivet ska medlemsstaterna fastställa mini-
mikrav för energiprestandan hos nya bygg-
nader och byggnader som genomgår större 
renoveringar.  Medlemsstaterna ska också se 
till att alla nya byggnader senast 2021 är 
nära-nollenergibyggnader. 
 

2.3.3 Lagstiftningen i vissa länder 

Förenade kungariket 
 

Förenade kungarikets klimatlag (Climate 
Change Act 2008) är den första lag som gäll-
er klimatförändringen som har stiftats i ett 
EU-medlemsland, och den har fungerat som 
exempel för övriga länder. Enligt lagens 1 § 
är det regeringens skyldighet att säkerställa 
att landets utsläpp av växthusgaser är 80 pro-
cent mindre 2050 än vad de var 1990. 

Lagen gör det möjligt att ändra det upp-
ställda målet i två fall. Regeringen kan ändra 
målet i samband med att nya växthusgaser 
tas med eller nya bestämmelser om interna-
tionell luft- eller sjöfart utfärdas eller om ut-
vecklingen inom klimatologin eller den eu-
ropeiska eller internationella klimatpolitiken 
ger orsak till ändringar. En ändring av refe-
rensåret är möjlig endast om betydande änd-
ringar i den europeiska eller internationella 
klimatpolitiken ger orsak till det. 

För att utsläppsmålet ska nås är det reger-
ingens skyldighet att göra upp femåriga kol-
budgetar (Carbon budget). I kolbudgetarna 
fastställs en bindande utsläppsnivå, och re-
geringens skyldighet är att se till att den ni-
vån inte överskrids. Kolbudgetarna gäller ut-
släpp både från utsläppshandelssektorn och 
från den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln. Budgeten ska upprättas det 
tolfte året före den ifrågavarande perioden 
börjar. Under perioden 2018—2022 ska de 
årliga genomsnittliga utsläppen enligt kol-
budgeten vara åtminstone 26 procent lägre än 
1990. 

Regeringen ska bereda åtgärder för att nå 
utsläppsmålen enligt kolbudgetarna samt 
rapportera till parlamentet om de åtgärder 
den ämnar vidta för att uppnå målen enligt 
kolbudgetarna och om vilka konsekvenser 
åtgärderna bedöms ha. Regeringen ska årli-
gen lämna parlamentet ett utlåtande som in-
nehåller uppgifter om Förenade kungarikets 
växthusgasutsläpp och kolsänkor. Ett utlå-
tande om utsläppen ska sammanställas också 
i slutet av varje kolbudgetperiod. 

Om målet enligt kolbudgeten inte har upp-
nåtts, ska utlåtandet innehålla en förklaring 
till varför målet inte uppnåtts. Regeringen 
ska också överlämna en plan till parlamentet 
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om åtgärder genom vilka de överskridande 
utsläppen ska kompenseras under kommande 
kolbudgetperioder. På motsvarande sätt ska 
regeringen när det gäller målet för 2050 se-
nast 2052 lämna ett utlåtande till parlamentet 
med uppgifter om landets växthusgasutsläpp. 
Om målet, dvs. en minskning av utsläppen 
med 80 procent, inte har uppnåtts då, ska ut-
låtandet innehålla en förklaring till varför 
målet inte uppnåtts. 

Enligt 32 § i Förenade kungarikets klimat-
lag ska det tillsättas en särskild klimatföränd-
ringskommitté (Committee on Climate 
Change), vars uppgift är att ge regeringen råd 
om den utsläppsnivå som ska fastställas i 
kolbudgetarna samt om hur utsläppsmålen 
kan uppnås. Kommittén ska också årligen 
överlämna en rapport till parlamentet där 
kommittén framför sin ståndpunkt om hur ut-
släppsminskningen framskrider. I rapporten 
ska kommittén också ge sin syn på behovet 
av ytterligare åtgärder samt sannolikheten för 
att de mål som fastställts i kolbudgeterna och 
det långsiktiga målet kommer att uppnås. 
Regeringen ska ge parlamentet ett svar på 
rapporten från klimatförändringskommittén. 

Enligt 56 § ska regeringen minst vart femte 
år lämna en rapport till parlamentet om kli-
matförändringens konsekvenser för Förenade 
kungariket. Klimatförändringskommittén bi-
står också regeringen i beredningen av rap-
porten. 

Med konsekvensrapporten som grund ska 
regeringen också utarbeta ett anpassnings-
program som överlämnas till parlamentet. I 
anpassningsprogrammet fastställs målen och 
åtgärderna för anpassningen till klimatför-
ändringen samt tidtabellerna för dessa. Kli-
matförändringskommittén ska i sina rappor-
ter till parlamentet göra en bedömning av 
implementeringen av det anpassningspro-
gram som regeringen presenterat. 

Lagen innehåller också bestämmelser om 
avfallshantering. 

Skottlands klimatlag (Climate Change 
(Scotland) Act 2009) är i princip likadan som 
Förenade kungarikets klimatlag. Målet med 
lagen är att uppnå en minskning av växthus-
gasutsläppen på 80 procent till 2050 och en 
minskning på 42 procent till 2020 i jämförel-
se med utsläppsnivån 1990. Dessutom ska 

det sättas upp årliga mål för utsläppsminsk-
ningen. 

I Skottlands klimatlag ingår bestämmelser 
om en rådgivande klimatförändringskommit-
té (Scottish Committee on Climate Change). 
I lagen finns det också bestämmelser om an-
passning till klimatförändringen, en markan-
vändningsstrategi, energieffektivitet och 
återvinning av avfall.  
 
Tyskland 
 

Förbundsstaten Tyskland har inte stiftat 
någon särskild ramlag om klimatet. För-
bundsstaten har i stället två omfattande lag-
paket med sektorsspecifika mål som gäller 
skydd av klimatet (bl.a. energieffektivitet, 
förnybara energikällor och trafik). Tysklands 
regering har i en proklamation den 26 april 
2007 förbundit sig att minska växthusgasut-
släpp med 40 procent till 2020.  Förbundssta-
ten har inget bindande långsiktigt mål för 
minskning av utsläpp, men det strategiska 
målet är att minska utsläppen med ca 80—95 
procent till 2050. 

Av Tysklands förbundsländer stiftade 
Nordrhein-Westfalen en egen klimatlag i ja-
nuari 2013 och Baden-Württemberg i juli 
2013.  

Det bindande målet enligt Nordrhein-
Westfalens klimatlag (Gesetz zur Förderung 
des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen) 
är att minska utsläppen med 25 procent till 
2020 och med 80 procent till 2050 jämfört 
med utsläppsnivån 1990. Målet är bindande 
för förbundslandets regering. Förbundslan-
dets regering måste göra upp en klimat-
skyddsplan (Klimatschutzplan), som ska in-
nehålla mellanliggande mål fram till 2050, 
mål för förnybar energi, energieffektivitet 
och sparande på energiresurserna. Program-
met ska ses över vart femte år. Regeringen 
ska göra upp en bindande plan för hur för-
bundslandets förvaltning ska bli koldioxid-
neutral till 2030. I lagen finns också allmän-
na bestämmelser om övervakning av växt-
husgasutsläppen och genomförandet av åt-
gärderna.  

Genom lagen tillsätts ett sakkunnigorgan 
(Sachverständigenrat), som ger förbundslan-
dets regering råd och bedömer hur målen har 
uppnåtts. Sakkunnigorganet ska vart femte år 
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lämna en rapport om verkställigheten av åt-
gärderna. 

Målet enligt Baden-Württembergs klimat-
lag från 2013 (Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes in Baden-Württemberg) är att 
minska utsläppen med 25 procent till 2020 
och med 90 procent till 2050 jämfört med ut-
släppsnivån 1990. Förbundslandets regering 
ska utarbeta ett kombinerat energi- och kli-
matskyddsprogram (Integriertes Energie- und 
Klimaschutzkonzept), som ska ses över minst 
vart femte år. Förbundslandet eftersträvar att 
förvaltningens verksamhet ska vara koldiox-
idneutral till 2040. Lagen innehåller inga be-
stämmelser om anpassning till klimatföränd-
ringen. I lagen föreskrivs det också om upp-
följning och övervakning av utsläpp och åt-
gärder samt om tillsättande av en klimat-
skyddsdelegation (Beirat für Klimatschutz). 
Delegationen består av representanter för nä-
ringslivet, kommunerna, kyrkan och veten-
skapen. Den har som uppgift att ge förslag på 
klimatskyddsåtgärder om målen för klimat-
skyddet ändras och om uppföljningsrappor-
terna om klimatförändringen ger orsak till 
det.  

Enligt klimatlagen ska var och en "i den 
mån man har möjlighet" främja uppnåendet 
av målen i lagen, speciellt genom att spara 
energi. Statliga, kommunala och privata ak-
törer har särskilda skyldigheter att främja 
uppnåendet av målen. Samtidigt ändrades 
också förbundslandets markanvändningslag 
för att beakta klimatlagen.  
 
Frankrike 
 

Verkställigheten av Frankrikes klimatpoli-
tik sker till stor del genom två allmänna la-
gar, som kallas Grenelle 1 och Grenelle 2. 
Frankrikes lagstiftning innehåller ingen all-
män lag om klimatpolitiken som skulle mot-
svara t.ex. Förenade kungarikets klimatlag, 
utan klimatpolitiken genomförs till stor del 
genom ändringar i sektorslagstiftningen. 
Grenelle är ett klimatpolitiskt brett program 
som genomförs genom två lagar som god-
kändes 2009 respektive 2010, varav Grenelle 
1 är till karaktären en generallag och Grenel-
le 2 innehåller detaljerade ändringar av olika 
lagar.  

Den första avdelningen av Grenelle 1 (La-
gen om verkställighet av klimatpolitiken, Loi 
n:o 2009—967 du 3 août 2009 de program-
mation relative à la mise en oeuvre du Gre-
nelle de l’environnement) innehåller be-
stämmelser som gäller klimatförändringen. 
Enligt artikel 2 i lagen är målet en utsläpps-
minskning på 75 procent till 2050 jämfört 
med utsläppsnivån 1990. Utsläppsminsk-
ningen ska vara i medeltal minst 3 procent 
om året, och 2050 ska växthusgasutsläppen 
vara under 140 miljoner ton om året. För att 
uppnå målet fastställs i artikel 2 som första-
handsmål att minska byggnaders energiför-
brukning samt växthusgasutsläppen från 
energi- och trafiksektorn. Utöver dessa sekto-
rer innehåller den första delen av Grenelle 1 
närmare bestämmelser om bl.a. planering av 
markanvändning och forskning som anknyter 
till hållbar utveckling. 

Enligt artikel 1 i lagen ska Frankrikes re-
gering årligen rapportera till parlamentet om 
verkställigheten av skyldigheterna enligt la-
gen samt om de ekonomiska effekterna av 
verkställigheten, men några närmare be-
stämmelser om planeringen eller övervak-
ningen av klimatpolitiken finns inte.  

Grenelle 2 (det nationella genomförandet 
av miljöpolitiken (Loi n:o 2010—788 du 
12 juillet portant engagement national pour 
l’environnement) ändrar ett antal lagar om 
bl.a. byggnader och markanvändning, trans-
porter, energianvändning och klimat, biodi-
versitet, miljö, hälsa och avfall, nanopartiklar 
samt verkställighet av program. 

Avsikten är att det ska tillsättas en nationell 
delegation som ska medverka i verkställighe-
ten av Grenelle-programmet, inklusive den 
del som gäller klimatförändringen. Delega-
tionen ska bestå av representanter för staten, 
kommunerna, departementen, regionerna, 
parlamentet samt intresse- och frivilligorga-
nisationer. 
 
Österrike 
 

Österrikes klimatlag (Bundesgesetz zur 
Einhaltung von Höchstmengen von Treib-
hausgasemissionen und zur Erarbeitung von 
wirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz) 
stiftades 2011. I lagen ingår inget långsiktigt 
mål för minskning av utsläppen, utan i bilaga 
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2 till lagen upprepas endast den skyldighet 
att minska utsläppen med 16 procent till 
2020 som ingår i EU:s ansvarsfördelningsbe-
slut.  I bilaga 1 fastställs de sektorsvisa högs-
ta tillåtna växthusgasutsläppen t.o.m. 2012. 
Hur den sektorsvisa fördelningen blir efter 
det avtalas genom separata förhandlingar. 
Miljöministern ska utarbeta ett förslag om 
den sektorsvisa fördelningen som grund för 
förhandlingarna. 

Miljöministeriet ska sammanställa en årlig 
berättelse om hur ärendet framskrider 
(Fortschrittsbericht) som ska överlämnas till 
parlamentet. I klimatlagen föreskrivs också 
om tillsättande av en klimatkommitté (Natio-
nales Klimaschutzkomitee) och en klimat-
nämnd (Nationaler Klimaschutzbeirat). Kli-
matkommittén består av representanter för 
vissa ministerier, förbundsländerna, närings-
livet, jordbruksförbundet och arbetstagaror-
ganisationerna. Klimatkommitténs uppgift är 
att utvärdera den nationella klimatpolitiken 
och upprätta klimatstrategier. Klimatnämn-
den består av representanter för parlaments-
partierna, miljöministeriet, näringslivet, in-
dustrin, lantbruket, arbetstagarorganisatio-
nerna, förbundsländerna, kommunförbundet, 
energibranschen, vetenskapen och en miljö-
organisation. Klimatnämnden ger klimat-
kommittén råd i dess uppgifter. 
 
Irland 
 

I Irland har en klimatlag varit under plane-
ring åtminstone sedan 2010, men ännu har 
något förslag inte varit uppe i parlamentet för 
behandling. I förslagen togs det först modell 
av Förenade kungarikets klimatlag, men det 
nuvarande förslaget, som regeringen antog i 
april 2014, skiljer sig betydligt från dessa. 
Man försöker få förslaget till parlamentet för 
behandling under 2014. 

Enligt det nuvarande lagutkastet ska reger-
ingen sköta godkännandet och verkställighe-
ten av planer som "gör det möjligt för staten 
att eftersträva och övergå till en koldiox-
idsnål och ur miljösynpunkt hållbar ekonomi 
som anpassar sig till klimatförändringen un-
der den tidsperiod som sträcker sig fram till 
och med 2050". Planerna ska täcka både be-
gränsningen av klimatförändringen och an-
passningen till den. 

En nationell färdplan för låga koldioxidut-
släpp (National Low-Carbon Roadmap) och 
en nationell plan för anpassning till klimat-
förändringen (National Climate Change Ad-
aptation Framework) ska antas med högst 
fem års mellanrum och ska läggas fram för 
parlamentet efter att regeringen har godkänt 
dem. Till parlamentet ska det årligen lämnas 
en redogörelse över hur politiken för minsk-
ning av växthusgaser och politiken för an-
passning till klimatförändringen framskrider 
(Annual transition reporting to Dáil Éireann). 

Enligt lagutkastet ska regeringen tillsätta 
ett nationellt sakkunnigorgan för klimatför-
ändringen (National Expert Advisory Body 
on Climate Change). Dess uppgift ska vara 
att ge råd och rekommendationer till en mi-
nister eller regeringen både om utarbetandet 
av de nationella och branschvisa klimatpoli-
tiska planerna och om övriga åtgärder som 
gäller minskning av växthusgaser eller an-
passning till klimatförändringen. 

Offentliga organ (public bodies) ska enligt 
lagutkastet beakta de planer som är gällande. 
 
Danmark 
 

I mars 2014 lämnade Danmarks regering 
till folketinget ett förslag till klimatlag, dvs. 
lag om ett klimatråd, en klimatpolitisk redo-
görelse och uppsättande av nationella kli-
matmål (Forslag til lov om et klimaråd, kli-
mapolitisk redegörelse og fastsaettelse af na-
tionale klimamålsaetninger; Klimaloven).  

Enligt lagförslaget skapas genom lagen en 
allmän strategisk grund för Danmarks kli-
matpolitik. I lagen sätts det upp ett mål att till 
2050 bli ett samhälle med låga utsläppsnivå-
er. Enligt lagen innebär detta ett samhälle 
med effektiv resursanvändning vars energi-
försörjning grundar sig på förnybara energi-
källor och betydligt mindre utsläpp av växt-
husgasutsläpp inom andra sektorer. Över-
gången till ett samhälle med låga utsläppsni-
våer ska samtidigt stödja tillväxt och utveck-
ling. 

Lagens verkan ska till väsentliga delar ba-
sera sig på en årlig klimatpolitisk redogörelse 
som överlämnas till folketinget och klimat-, 
energi- och byggnadsministeriet redogör för 
utsläppen av växthusgaser och lägger fram 
ett scenario över utsläppsutvecklingen, upp-
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gifter om planerade åtgärder och deras verk-
ningar samt förverkligandet av nationella och 
internationella klimatmål. I redogörelsen ska 
dessutom ingå ett klimatråds bedömningar 
och rekommendationer för klimat-, energi- 
och byggnadsministeriet. 

Genom lagen ska det grundas ett klimatråd 
som är ett oberoende, rådgivande sakkunnig-
organ. Rådet ska tillsättas av klimat-, energi- 
och byggnadsministeriet. Klimatrådets upp-
gift är att utvärdera Danmarks klimatpolitik, 
utarbeta rekommendationer och delta i den 
klimatpolitiska debatten. Det ska också utar-
beta en årlig rapport. Ministeriet ska också 
kunna be klimatrådet om rekommendationer 
för hur centrala problem ska hanteras. 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
2015. 
 
Sverige och Norge 
 

Sveriges klimatpolitik grundar sig huvud-
sakligen på klimatpolitiska planer som reger-
ingen utarbetat och vars genomförande följs 
upp med jämna mellanrum. I den klimatpoli-
tiska proposition som Sverige antog 2009 
(En sammanhållen klimat- och energipolitik, 
Klimat; Regeringens proposition 
2008/09:162) behandlas också anpassning 
och internationella klimatförhandlingar. I 
praktiken främjas Sveriges klimatpolitik lik-
som övriga samhällsområden: genom lag-
stiftning, ekonomiska medel och information. 

Norges klimatpolitik grundar sig också på 
klimatpolitiska program som regeringen ut-
arbetat, varav det senaste är regeringens 
meddelande från 2011 Meld. St.21 (2011—
2012) Norsk klimapolitikk och det föregåen-
de St.meld. nr. 34 (2006—2007) Norsk kli-
mapolitikk. Med jämna mellanrum har stor-
tinget också fått ta del av redogörelser för hur 
målen har uppnåtts både i form av separata 
rapporter och i samband med bl.a. de årliga 
budgetpropositionerna. 
 
Övriga länder 
 

Utanför Europa har det stiftats klimatlagar 
bl.a. i Mexiko (Ley general de cambio 
climático, 2012) och delstaten Victoria i Au-
stralien (Climate Change Act 2010). Be-
stämmelser om begränsning av klimatföränd-

ringen ingår dessutom t.ex. i Australiska 
statsförbundets lag om ren energiproduktion 
(Clean Energy Act, 2012) och Sydkoreas lag 
om grön tillväxt och låga koldioxidutsläpp 
(Framework Act on Low Carbon, Green 
Growth, 2010).  
 
2.4 Bedömning av nuläget 

2.4.1 Bedömning av planeringen av den nu-
varande klimatpolitiken 

Kännetecknande för EU:s nuvarande kli-
matpolitik är en klar tudelning mellan be-
stämmelserna för utsläppshandelssektorn och 
bestämmelserna i ansvarsfördelningsbeslutet. 
Utöver dessa två lagstiftningshelheter bildar 
sektorn för markanvändning, förändrad mar-
kanvändning och skogsbruk en egen separat 
helhet i klimatpolitiken. Minskningen av ut-
släpp inom utsläppshandelssektorn stöder sig 
på unionens gemensamma lagstiftning, som 
är bindande för medlemsländerna, och på den 
nationella verkställigheten av denna lagstift-
ning. För den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln gäller utöver ansvarsfördel-
ningsbeslutet också branschspecifika be-
stämmelser som syftar till minskning av 
växthusgasutsläppen. Ansvarsfördelningsbe-
slutet, som antogs av EU 2009, ålägger Fin-
land en bindande skyldighet att minska ut-
släppen inom de branscher som omfattas av 
ansvarsfördelningsbeslutet med 16 procent 
till 2020 jämfört med 2005 års utsläppsnivå. 
Beslutet innehåller också krav på att minska 
utsläppen linjärt på årsnivå i enlighet med 
bestämda utsläppskvoter. För att dessa skyl-
digheter ska fullgöras krävs det en effektiv 
och planmässig klimatpolitik för den sektor 
som inte omfattas av utsläppshandeln. 

Dokument av politisk karaktär som är cen-
trala för utvecklingen av Finlands klimatpoli-
tik är de energi- och klimatstrategier som det 
redan har utarbetats flera stycken av.  I all-
mänhet har det skrivits in i regeringspro-
grammet att en strategi ska utarbetas. Också 
den energi- och klimatkarta fram till 2050 
som för närvarande är under beredning base-
rar sig på det som skrivits in i regeringspro-
grammet. Således har beslutet om beredning 
av en strategi varit beroende av regeringarnas 
politiska vilja, men i praktiken har strategier 
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dock utarbetats regelbundet efter millennie-
skiftet.  Fördelen med strategiförfarandet är 
flexibiliteten och den integrerade behand-
lingen av energi- och klimatpolitiken. Strate-
gierna har varit viktiga instrument för att 
uppnå målen under Kyotoprotokollets första 
åtagandeperiod. I energi- och klimatstrategin 
för 2013 siktar man på att nå målen för Kyo-
toprotokollets andra åtagandeperiod. 

I statens revisionsverks (SRV) revisionsbe-
rättelse 16/2011 (Stävjande av klimatföränd-
ringen: Beredningen och verkställandet av 
klimat- och energistrategin) utvärderades be-
redningen och verkställandet av klimat- och 
energistrategin från 2008 och samtidigt gjor-
des preliminära bedömningar av strategins 
verkningar och resultat. Enligt revisionsver-
kets bedömning var beredningen effektiv, 
vilket har möjliggjort ett snabbt verkställande 
av EU:s förpliktelser. Det erbjöds dock inte 
särskilt stora möjligheter att delta i bered-
ningen. Dessutom försvagades strategins 
transparens av att det material som utarbeta-
des under strategiarbetet inte finns lättill-
gängligt. Också i strategins faktaunderlag 
upptäcktes brister, vilket har försvårat utvär-
deringen av t.ex. åtgärdernas kostnadseffek-
tivitet och verkningsfullhet. Faktaunderlaget 
varierade från sektor till sektor. SRV har 
dessutom understrukit betydelsen av att ut-
veckla uppföljningen av verkställigheten av 
strategin. Uppföljningen av verkställigheten 
är viktigt speciellt med tanke på utvärdering-
en av konsekvenserna och verkningsfullheten 
av de politiska åtgärderna. I strategin drogs 
inte upp några alternativa scenarier, och den 
innehöll tämligen lite information om kost-
nadseffektivitet och utvärdering av effekter-
na. 

Innehållet i klimat- och energistrategierna 
har bestämts flexibelt enligt vilka priorite-
ringar regeringarna valt, eftersom det inte 
finns någon allmän, tidigare fastställd inne-
hållsram för strategierna. Strategierna har ut-
arbetats så att varje ministerium har kunnat 
bidra med de egna insatsområdena som 
grund för beredningen. Därmed är t.ex. stra-
tegin från 2008 tämligen annorlunda än upp-
dateringen från 2013, både vad gäller inne-
håll och struktur. Också beredningens trans-
parens har berott på regeringarnas vilja och 

de val som gjorts vid tjänstemannabered-
ningen. 

I de nuvarande energi- och klimatstrategi-
erna är en betydande del av riktlinjerna såda-
na att det har behövts en samordnad behand-
ling av energi- och klimataspekterna. Beho-
vet av samordning har också varit utgångs-
punkt när man har bestämt sig för att utarbeta 
integrerade energi- och klimatstrategier. I 
praktiken har största delen av riktlinjerna i 
energi- och klimatstrategierna hört till ener-
gipolitiken. 

När det gäller anpassning till klimatföränd-
ringen är Finland ett av de första länderna 
som har utarbetat en nationell anpassnings-
plan. Den anpassningsstrategi som utarbeta-
des 2005 har styrt utvecklingen av anpass-
ningsåtgärderna inom förvaltningsområdena 
och gett en riktning för forskningsverksam-
heten. Anpassningsfrågorna har behandlats 
också i energi- och klimatstrategierna, men i 
regel har anpassningen behandlats som en 
egen fråga. I framtiden kommer växelverkan 
mellan anpassning och begränsning att bli 
allt viktigare. En utvärdering av anpassnings-
strategin har gjorts 2013 som stöd för den re-
videring av strategin som sker under 2014. 

Anpassningsstrategin, som publicerades 
2005 och som för närvarande genomgår en 
revidering, innehåller en omfattande gransk-
ning av klimatförändringens möjliga konse-
kvenser och behov av anpassningsåtgärder 
inom olika förvaltningsområden. Klimatför-
ändringens betydelse för olika branscher är 
vida känd, men det finns dock många osäkra 
faktorer när det gäller klimatförändringens 
omfattning och riktning. I strategin föreslås 
därmed ett stort antal möjliga anpassningsåt-
gärder, vars genomförande dock beror myck-
et på hur klimatförändringen utvecklas i 
framtiden. Inom många branscher har fakta-
underlaget inte varit tillräckligt för närmare 
planering av anpassningsåtgärderna. Detta 
gäller förutom klimatförändringens drag ock-
så bl.a. utvecklingen av näringarna och för-
ändringar i ekosystemen. På grund av många 
faktorer måste man i anpassningsstrategin 
inom flera branscher nöja sig med grova 
skisser av hurudana anpassningsåtgärderna 
skulle kunna vara. 

Den nuvarande arbetsfördelningen när det 
gäller myndighetsuppgifterna inom klimatpo-
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litiken grundar sig till stor del på statsrådets 
principbeslut från 2003, och därutöver före-
skrivs det om frågan också i reglementet för 
statsrådet. På tio år har regleringen av kli-
matpolitiken dock genomgått en betydande 
utveckling på alla plan och myndighetsupp-
gifterna har blivit betydligt fler. Därför be-
hövs ett klargörande av arbetsfördelningen 
när det gäller myndighetsuppgifterna inom 
klimatpolitiken. 

En ny aktör inom den finländska klimatpo-
litiken är den klimatpanel som tillsattes 2011, 
vars uppgift är att sammanställa oberoende 
vetenskapliga fakta som stöd för det klimat-
politiska beslutsfattandet samt att främja dia-
logen mellan vetenskap och politik i klimat-
frågor. Klimatpanelen har deltagit aktivt i 
diskussionen om stärkandet av den lagstift-
ningsmässiga grunden för klimatpolitiken i 
Finland. Betydelsen av tvärvetenskaplig kun-
skap som grund för klimatpolitiken ser ut att 
växa på grund av att problemet berör många 
samhällsområden. En utvärdering av klimat-
panelens verksamhet under dess första två-
årsperiod färdigställdes hösten 2013. 
 
2.4.2 Utvecklingsbehov 

På grund av senaste vetenskapliga fakta om 
klimatförändringen är det motiverat att anta 
att målen för klimatpolitiken globalt måste 
höjas gradvis efter 2020, om man ämnar hål-
la fast vid det globala målet att hindra medel-
temperaturen från att bli två grader högre än 
under den förindustriella tiden. Också i det 
finländska samhället ser det ut att behövas 
strukturella förändringar som i betydande 
grad minskar vårt beroende av fossila bräns-
len och ökar vår energi- och resurseffektivitet 
betydligt. Detta för med sig nya och mer krä-
vande uppgifter för planeringen och verkstäl-
ligheten av Finlands energi- och klimatpoli-
tik.  

En väsentlig faktor med tanke på utveck-
lingen av Finlands klimatpolitik är vilka mål 
som sätts upp för klimatpolitiken på interna-
tionell nivå och EU-nivå. Att på ett kostnads-
effektivt sätt uppnå framtida strängare mål 
för utsläppsminskningen stöds av att genom-
förandet och uppföljningen av klimatpoliti-
ken i Finland sköts effektivt och klart. Fort-
gående utvärdering av klimatpolitikens verk-

ningsfullhet blir också allt viktigare i takt 
med att målen skärps. Särskilt svårt är det att 
begränsa utsläppen från den sektor som inte 
omfattas av utsläppshandeln, och styrningen 
på detta område bör stärkas. 

I synnerhet ansvarsfördelningsbeslutet och 
verkställigheten av det kräver systematisk 
och konsekvent uppföljning av klimatpoliti-
kens effekter. Fortgående uppföljning av ut-
släppsutvecklingen och de politiska åtgärder-
nas effekt skapar möjligheter också för pla-
nering av ytterligare åtgärder som snabbt kan 
tas i bruk. Det finns behov av att utveckla sy-
stem med vars hjälp effekterna kan följas upp 
och utvärderas. 

När det gäller de långsiktiga målen för kli-
matpolitiken sträcker sig tidshorisonten för 
närvarande fram till 2050. Ett långsiktigt och 
sammanhängande klimatpolitiskt beslutsfat-
tande som sträcker sig så långt förutsätter ett 
inarbetat planerings- och uppföljningssystem. 
Klara målsättningar för den långsiktiga kli-
matpolitiken stöder för sin del också förut-
sägbarheten i näringslivets investeringsmiljö. 
Beredningen och genomförandet av klimat-
politiken och uppföljningen i anknytning till 
den måste på grund av ovannämnda omstän-
digheter och de särskilda utmaningar som 
klimatpolitiken ställs inför vara mer form-
bunden är nu, samtidigt som man bevarar det 
som fungerar i den nuvarande planeringen av 
klimatpolitiken, t.ex. det att den är flexibel 
och heltäckande. 

Det kommer ständigt ny, mer exakt veten-
skaplig kunskap om hur klimatförändringen 
framskrider bl.a. från FN:s klimatpanel 
IPCC. FN:s klimatpanel arbetar på interna-
tionell nivå med att analysera och samman-
ställa vetenskapliga fakta som gäller klimat-
förändringen, dess konsekvenser och möjlig-
heter att begränsa den samt anpassning till 
den.  Den internationella kunskap som kli-
matpanelen tar fram är allmän och täcker sto-
ra geografiska områden. För att möjliggöra 
att Finlands specialfrågor inom klimatpoliti-
ken tas bättre i betraktande och för att be-
slutsfattandet i den nationella klimatpolitiken 
ska kunna utvecklas bör sammanställningen 
och specificeringen av den vetenskapliga 
kunskap som är betydelsefull i finländska 
förhållanden förbättras. 
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För att en effektiv klimatpolitik ska kunna 
drivas är det särskilt viktigt att säkerställa ett 
friktionsfritt samarbete mellan olika förvalt-
ningsområden, så att man inom alla politiska 
sektorer strävar efter att på ett samordnat och 
konsekvent sätt nå målen för den nationella 
klimatpolitiken. För att ett förfarande för det 
klimatpolitiska beslutsfattandet ska bli eta-
blerat är det motiverat att tydliggöra de olika 
aktörernas roller och därigenom säkerställa 
att alla förvaltningsområden förbinder sig att 
långsiktigt arbeta för att förverkliga de ge-
mensamt utarbetade planerna. 

Klimatförändringen har en betydlig inver-
kan på miljön och våra levnadsförhållanden 
och därmed också på möjligheterna att till-
godose de medborgerliga rättigheterna. Med 
tanke på den breda samhälleliga acceptansen 
för klimatpolitiken är det viktigt att säkerstäl-
la att beredningen och genomförandet av 
klimatpolitiken sker på ett öppet sätt och att 
allmänheten har möjlighet att delta i dessa 
processer. För den ökande samhälleliga bety-
delsen av klimatpolitiken som beskrivs ovan 
är det också nödvändigt att riksdagen är star-
kare involverad i det klimatpolitiska besluts-
fattandet och uppföljningen av hur klimatpo-
litiken genomförs. 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

3.1 Mål och alternativ 

Målet med propositionen är att stärka den 
nationella klimatpolitiken genom att göra den 
mer långsiktig och göra beredningen av den 
mer transparent. Detta strävar man efter ge-
nom att föreskriva om ett planeringssystem 
som stöder statsrådets och riksdagens arbete 
och med vars hjälp man kan stärka styrning-
en av klimatpolitiken för i synnerhet den sek-
tor som inte omfattas av utsläppshandeln för 
att Finlands internationella åtaganden och de 
plikter som föreskrivs i EU-lagstiftningen 
ska uppfyllas. Med propositionen strävar 
man efter att säkerställa en grundlig och öp-
pen beredning där man hör olika aktörer om 
vilken slags politik som på bästa sätt skulle 
både begränsa klimatförändringen och beakta 
övriga samhälleliga mål. 

Ett mål är dessutom att följa upp hur de 
planerade åtgärderna för begränsningen av 
och anpassningen till klimatförändringen ge-
nomförs. Ett mål med propositionen är att i 
så hög grad som möjligt utnyttja de nuvaran-
de planerings- och uppföljningssystem som 
anknyter till klimatpolitiken och att också i 
övrigt sträva efter så stor kostnadseffektivitet 
som möjligt. 

Vid beredningen av propositionen har man 
som ett alternativ till lagstiftning dryftat om 
man kunde utveckla de nuvarande strategier-
na, dvs. den energi- och klimatpolitiska stra-
tegin och anpassningsstrategin, utan att stifta 
någon ny lag. Också i en förutredning om 
klimatlagen som klimatpanelen upprättat be-
handlades både ett alternativ som grundade 
sig på det nuvarande strategiförfarandet och 
olika typer av lagstiftningsalternativ. En del 
av de intressentgrupper som hördes under be-
redningen ansåg att det nuvarande förfaran-
det är fungerande och tillräckligt, medan en 
del ansåg att en lag behöver stiftas. 

Enligt nuvarande praxis finns det ingen 
lagstadgad skyldighet att utarbeta strategier. 
Om man enbart fortsätter med det nuvarande 
strategiförfarandet har man inte full säkerhet 
om vilken tidtabell strategierna ska utarbetas 
enligt och vilka uppgifter strategierna i prak-
tiken ska innehålla. I den nuvarande model-
len, som inte stöder sig på lagstiftning, sak-
nas det också långsiktighet i dialogen mellan 
riksdagen och regeringen i fråga om klimat-
politiken. I synnerhet långsiktiga, ambitiösa 
mål för minskning av utsläpp har hittills inte 
behandlats särskilt mycket i strategiförfaran-
det, men i den energi- och klimatfärdplan 
fram till 2050 som är under beredning avser 
man att beakta också denna fråga. I det nuva-
rande systemet baserar sig framtagandet av 
forskningsdata till stöd för klimatpolitiken på 
separata uppdrag, forskningsinstitutens resul-
tatstyrning, forskningsprogram och den kli-
matpanel som varit verksam i två år. Man 
kan anse att det enbart enligt denna nuvaran-
de praxis inte är möjligt att på ett tillräckligt 
sätt säkerställa kontinuerlig sammanställning 
och specificering av den oberoende tvärve-
tenskapliga kunskap som behövs i det kli-
matpolitiska beslutsfattandet. Ett konsekvent 
utvecklande av Finlands och EU:s klimatpo-
litik kräver framför allt långsiktighet och en 
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samstämmig samhällelig diskussion om de 
stora strukturella förändringarna. 

De förfaranden som hör samman med nu-
varande strategipraxis är möjliga att utveckla 
så att planeringssystemets transparens och 
förutsägbarhet förbättras. Med denna modell 
är det också möjligt att öka öppenheten. Det 
kan dock anses att de utvecklingsbehov som 
beskrevs i föregående avsnitt 2.4.2 bättre kan 
åtgärdas genom en klimatlag. 

Den nationella rapporteringspraxis som hör 
samman med klimatpolitiken baserar sig till 
stor del på kraven i FN:s klimatkonvention 
och EU:s lagstiftning. Den nationella rappor-
teringen utvecklas aktivt för att effektivisera 
samarbetet mellan myndigheterna och forsk-
ningsinstituten. Avsikten är att nuvarande 
rapporteringspraxis också i fortsättningen ska 
utnyttjas så effektivt som möjligt för att und-
vika administrativa merkostnader. 

Vid beredningen av propositionen har man 
behandlat avgränsningen av lagens tillämp-
ningsområde. Utgångspunkten har varit att 
lagen ska gälla både begränsningen av och 
anpassningen till klimatförändringen, även 
om planeringen och genomförandet av dem 
skiljer sig från varandra. Begränsningen av 
och anpassningen till klimatförändringen har 
dock beröringspunkter också på nivån för 
strategiska riktlinjer och planer, och därför är 
det motiverat att till vissa delar behandla dem 
båda tillsammans. 

Såsom det konstateras i regeringspro-
grammet ska lagen gälla minskningen av de 
utsläpp som inte omfattas av utsläppshan-
deln. Detta beror på att det föreskrivs om ut-
släppshandeln i EU-lagstiftningen, och enligt 
den omfattar utsläppshandeln hela EU. 

Lagförslaget gäller främst statsrådet och 
ministerierna, och utöver dem ska också 
riksdagen ha en central roll i klimatpolitiken. 
Statens regionförvaltning, i synnerhet när-
ings-, trafik- och miljöcentralerna, kommer 
via verksamheten vid de ministerier som styr 
dem att vara tämligen nära bundna till plane-
ringen och genomförandet av ministeriernas 
klimatpolitik. Regionförvaltningen ges dock 
inga nya uppgifter genom klimatlagen. I la-
gen föreslås inte heller några nya skyldighe-
ter för medborgare eller samfund. 

Lagen gäller inte kommunernas planering, 
utan kommunernas planering i fråga om be-

gränsning och anpassning till klimatföränd-
ringen utvecklas självständigt. Lagförslaget 
stöder dock kommunernas verksamhet ge-
nom att statens verksamhet i anknytning till 
klimatförändringen blir mer förutsägbar och 
konsekvent.  

Under beredningsarbetets gång framfördes 
det från flera håll att klimatlagen bör innehål-
la bestämmelser om en så kallad kolbudget, 
genom vilken man kan utfärda bindande be-
stämmelser om en viss totalmängd årliga ut-
släpp av växthusgaser. I flera EU-länders 
klimatlagar ingår bestämmelser om system 
av detta slag genom vilka utsläppsmängden 
begränsas. Hur pass bindande systemen är 
varierar från land till land. Något motsvaran-
de kolbudgetsystem föreslås inte i Finlands 
klimatlag, eftersom man har ansett att en till-
räcklig minskning av växthusgasutsläpp kan 
fås till stånd också med de föreslagna syste-
men för planering och uppföljning av ut-
släpp. 

Under beredningen föreslogs det också att 
det bör ingå materiella bestämmelser om be-
gränsningen av och anpassningen till klimat-
förändringen i klimatlagen och speciallagar-
na. En ändring av speciallagstiftningen förut-
sätter dock att ärendet utreds grundligt, och i 
detta sammanhang föreslås inga ändringar av 
den. I samband med tillämpningen av klimat-
lagen är avsikten att beakta också eventuella 
bestämmelser som anknyter till begränsning-
en av och anpassningen till klimatföränd-
ringen som ingår i övrig lagstiftning, så att 
klimatlagen inte begränsar tillämpningen av 
övriga lagar. Övriga bestämmelser och kli-
matlagens bestämmelser ska alltså tillämpas 
jämsides. Med ett planeringssystem enligt 
klimatlagen kan man stödja framtida änd-
ringar i den materiella lagstiftningen och 
sträva efter att säkerställa att de överens-
stämmer med varandra. 

Under beredningen dryftades också frågan 
om på vilket sätt det är möjligt att säkerställa 
att man i planerings- och uppföljningssyste-
met enligt klimatlagen särskilt beaktar obe-
roende vetenskaplig kunskap som gäller flera 
samhällsområden. Den kunskap som gäller 
klimatpolitiken produceras nuförtiden av 
universitet och forskningsinstitut.  En kli-
matpanel som den nuvarande kan anses ge 
mervärde i synnerhet som ett tvärvetenskap-
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ligt forum, som utvärderar och strukturerar 
den färskaste vetenskapliga kunskapen för att 
den ska kunna utnyttjas i planeringssystemet 
för klimatpolitiken.  Således kan man konsta-
tera att det är motiverat att med tanke på det 
ökande kunskapsbehov som är inom synhåll 
ge en oberoende klimatpanel uppgifter som 
hör samman med klimatlagen och föreskriva 
om tillsättande av en klimatpanel i klimatla-
gen. 

Vid beredningen av lagen behandlades la-
gens förhållande till befintliga, icke lagstad-
gade instrument inom klimatpolitiken, såsom 
energi- och klimatstrategin och den nationel-
la anpassningsstrategin. Vid beredningen an-
sågs det att de planer som det föreskrivs om i 
klimatlagen och de planeringsförfaranden 
som är i bruk måste anpassas i den mån som 
behövs för att undvika överlappande eller 
motstridiga riktlinjer. I synnerhet planen för 
klimatpolitiken på medellång sikt och energi- 
och klimatstrategin måste samordnas med 
varandra. 
 
 
3.2 De viktigaste förslagen  

Det föreslås att det stiftas en klimatlag om 
ett planeringssystem för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen och den 
uppföljning som hör samman med detta. Av 
flera olika skäl har det ansetts att en klimat-
lag behöver stiftas. Skärpta mål för minsk-
ning av utsläpp och anpassningen till klimat-
förändringen kräver nya åtgärder som kan ha 
en betydande inverkan på flera samhällssek-
torer. Därför är det nödvändigt att det för be-
gränsningen av och anpassningen till klimat-
förändringen finns en verksamhetspolitik 
som genomgått en öppen beredning och 
samordning samt utarbetats utifrån klimat-
förändringens utgångspunkter.  På grund av 
de djupa samhälleliga verkningarna är det 
behövligt att det föreskrivs i lag om bered-
ningen av, beslutsfattandet om och uppfölj-
ningen av klimatpolitiken. Samtidigt kan 
man säkerställa att riksdagen regelbundet har 
möjlighet att ta ställning till planerings- och 
uppföljningssystemet för klimatärenden en-
dast genom bestämmelser på lagnivå. 

Lagen signalerar också att klimatföränd-
ringen, motverkandet av den och anpassning-

en till den är viktiga och kräver insatser av 
alla samhällsparter. Målet med lagen och de 
planer som godkänns med stöd av lagen visar 
också aktörerna inom olika branscher vad 
som eftersträvas med klimatpolitiken. 

Genom klimatlagen säkerställs också att 
Finlands internationella åtaganden och poli-
tiska åtaganden fullgörs och att EU-
lagstiftningen följs. Internationellt visar den 
också att Finland ser det som viktigt att mot-
verka klimatförändringen. Den stärker också 
Finlands ställning som aktör i den internatio-
nella klimatpolitiken och EU:s klimatpolitik. 

Klimatlagen har karaktären av en målinrik-
tad ramlag som gäller de statliga myndighe-
terna och som inte innehåller några materiell-
rättsliga bestämmelser för olika branscher så-
som trafik, jordbruk, industri eller byggande. 

I lagen ingår bestämmelser om den 
rikstäckande planeringen och uppföljningen 
av klimatpolitiken. I planerna för klimatpoli-
tiken ska det presenteras en översikt över 
klimatförändringens utveckling, behovet av 
att anpassa sig till en reell eller sannolik för-
ändring och faktorer som påverkar dessa 
samt en plan över åtgärder för att begränsa 
klimatförändringen och metoder för att an-
passa sig till förändringen. Planerna ger en 
grund och en riktning för en detaljerad be-
redning av klimatpolitiken inom olika för-
valtningsområden. Enligt den föreslagna la-
gen ska en statlig myndighet i sin verksamhet 
i den mån det är möjligt främja förverkligan-
det av de planer som det föreskrivs om i kli-
matlagen. Myndigheten måste då beakta pla-
nerna inom de gränser som ges i lagstiftning-
en om skötseln av myndighetens uppgifter. 
Övrig gällande lagstiftning ska naturligtvis 
beaktas redan när planerna utarbetas.  

Enligt förslaget ska det utarbetas en plan på 
lång sikt och en plan på medellång sikt för att 
begränsa klimatförändringen. I den långsikti-
ga planen ska det ingå ett mål för minskning 
av växthusgasutsläpp som sträcker sig till 
2050 och som ska ge en tydlig riktning för 
det långsiktiga arbetet för begränsning av 
klimatförändringen.  Den klimatpolitiska 
planen på medellång sikt ska endast gälla den 
sektor som inte omfattas av utsläppshandeln. 
Utsläppen från den sektor som inte omfattas 
av utsläppshandeln härrör från flera olika 
branscher. En egen plan utarbetas för an-
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passningen till klimatförändringen. Planerna 
ska ses över med tidsintervall som anges i la-
gen, vilket gör att man i planerna flexibelt 
kan beakta nya behov som dyker upp och ny 
kunskap om klimatförändringen. Vid behov 
ska det också vara möjligt att se över planer-
na med kortare intervall. 

Beredningen av de klimatpolitiska planerna 
ska enligt lagen vara öppen för att ett så brett 
stöd som möjligt från olika parter ska kunna 
säkerställas. 

En väsentlig del av planerna är en redogö-
relse för hur utsläppen av växthusgaser ska 
kunna minskas i enlighet med målen och hur 
anpassningen till klimatförändringen ska gå 
till. Det centrala innehållet i planerna be-
stäms i lagen. 

Som bakgrund till de klimatpolitiska pla-
nernas funktionella del och som stöd för be-
slutsfattandet ska det i planerna finnas en re-
dogörelse för realiserade växthusgasutsläpp 
samt en bedömning av hur utsläppen kommer 
att utvecklas och hur klimatpolitiken kommer 
att utvecklas i hela världen och i EU.  

De klimatpolitiska planerna ska utarbetas 
vid de behöriga ministerierna och godkännas 
av statsrådet. För varje plan ska ett ministeri-
um vara samordnare och samordna de andras 
arbete. De klimatpolitiska planerna på lång 
respektive medellång sikt och anpassnings-
planen ska samordnas med varandra i den 
mån det behövs. Dessutom ska planerna till 
behövliga delar samordnas med den övriga 
beredningen av energi- och klimatpolitiken, 
bl.a. med energi- och klimatstrategier av den 
typ som nu används. För att dessa mål ska 
uppnås är det ändamålsenligt att de klimatpo-
litiska planerna på initiativ av och under led-
ning av det ministerium som är ansvarigt för 
att sammanställa respektive plan behandlas i 
den behöriga ministerarbetsgruppen (för när-
varande den energi- och klimatpolitiska mi-
nisterarbetsgruppen) och det samarbetsorgan 
(det klimat- och energipolitiska kontaktnätet) 
som består av tjänstemän från ministerierna 
och som assisterar ministerarbetsgruppen.. I 
synnerhet den innehållsmässiga samordning-
en av den klimatpolitiska planen på medel-
lång sikt och en energi- och klimatstrategi av 
nuvarande typ kräver också att berednings-
tidtabellerna för dem samordnas och att det 

används en gemensam beräkningsgrund för 
dem. 

För närvarande fastställer statsrådet sina 
centrala mål för energi- och klimatpolitiken i 
en energi- och klimatpolitisk strategi. Kli-
matlagen fördjupar styrningssystemet för ge-
nomförandet av minskning av de utsläpp som 
inte omfattas av utsläppshandeln, men den 
ändrar inte energi- och klimatstrategins bety-
delse. Avsikten är att det i energi- och kli-
matstrategier av nuvarande typ också i fort-
sättningen på ett allmänt plan ska dras upp 
riktlinjer för de centrala landsomfattande 
numeriska mål som förenar energi- och kli-
matpolitiken. Därmed ska i energi- och kli-
matstrategin också behandlas metoder för att 
minska utsläppen inom utsläppshandelssek-
torn. I den klimatpolitiska planen på medel-
lång sikt behandlas de åtgärder för minskning 
av utsläppen som hör samman med den sek-
tor som inte omfattas av utsläppshandeln. 
Avsikten är att den klimatpolitiska planen på 
medellång sikt ska innehålla en detaljerad 
analys av utsläppsutvecklingen inom de 
branscher som inte omfattas av utsläppshan-
deln samt mångsidiga och detaljerade riktlin-
jer för de åtgärder som behövs för att minska 
utsläppen. 

De klimatpolitiska planerna ska till sin ka-
raktär vara allmänna planeringsinstrument 
som utarbetats av statsrådet.  I statsrådets be-
slutsfattande om dem är det därmed inte frå-
ga om ett avgörande i sak i ett enskilt för-
valtningsärende som skulle ha betydelse för 
en individs rättighet, skyldighet eller intresse. 
Därmed finns det inget sådant behov av rätts-
skydd anknutet till planerna att de kan anses 
vara överklagbara beslut. 

Statsrådet ska ge riksdagen en redogörelse 
för de klimatpolitiska planerna, och riksda-
gen uttrycker sin ståndpunkt med anledning 
av redogörelsen.  

Statsrådet ska också varje kalenderår lämna 
riksdagen uppgifter om utsläppsutvecklingen, 
förverkligandet av målen för utsläppsminsk-
ningen och ytterligare åtgärder som krävs för 
att nå målen. På motsvarande sätt ska uppgif-
ter om anpassningen till klimatförändringen 
lämnas till riksdagen minst en gång varje 
valperiod. 

Eftersom klimatpolitiken är så viktig, ska 
det i lagen fästas särskild vikt vid att planer-
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na ska baseras på aktuell och vetenskaplig 
kunskap. I planerna ska det utredas vilka fak-
torer som inverkar på klimatpolitiken och 
vilka effekter planerna har. Som stöd för 
klimatpolitiken ska det tillsättas ett veten-
skapligt och oberoende sakkunnigorgan, Fin-
lands klimatpanel, vars granskningar kom-
mer att vara till nytta för utvecklingen, verk-
ställigheten och utvärderingen av planerna.  
 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Allmänt 

Som ramlag kommer klimatlagen att stärka 
grunden för utvecklingen av klimatpolitiken, 
men inte som sådan bestämma dess innehåll.  
Därmed blir dess effekter på uppfyllandet av 
målen för utsläppsminskning och anpassning 
indirekta. Lagens huvudsakliga effekter är 
påvisande av Finlands klimatpolitiska åta-
gande, strävan efter en tydlig och övergri-
pande klimatpolitik, garanterande av öppen-
het och möjligheter att delta på grundläggan-
de nivå samt en större kunskapsbas för kli-
matpolitiken. Beredningen av, innehållet i 
och verkställigheten av de planer som det fö-
reskrivs om i lagen samt uppföljning och ut-
värderingar som hänför sig till dem kommer 
till stor del att bestämma hur stora effekterna 
blir och vilken betydelse de får.  

Finlands miljöcentral har utarbetat en sepa-
rat utredning av vilka effekter den föreslagna 
lagen beräknas ha. 
 
4.2 Konsekvenser för miljön och klima-

tet 

Genom klimatlagen skapas ett planerings- 
och uppföljningssystem, med vars hjälp Fin-
land strävar efter att minska utsläppen av 
växthusgaser med minst 80 procent till 2050 
i jämförelse med 1990 års nivå. Med hjälp av 
lagen försöker Finland att göra sin insats för 
det internationella målet att begränsa upp-
värmningen av klimatet till två grader celsi-
us. Genom lagen siktar man på att uppnå po-
sitiva miljöeffekter med hjälp av förbättrade 
planerings- och uppföljningsprocesser för 
begränsningen av och anpassningen till kli-
matförändringen. 

Genom att låta ett långsiktigt mål ingå i la-
gen ges ett tydligt budskap om riktningen för 
klimatpolitiken och dess långsiktighet. Målet 
skulle styra utarbetandet av de planer som 
det föreskrivs om i klimatlagen.  

En bättre uppföljning av klimatpolitiken 
och stärkande av det civila samhällets, riks-
dagens och klimatpanelens roller ökar sanno-
likheten för att klimatlagen inverkar positivt 
på uppnåendet av klimatmålen. Detsamma 
gäller för det långsiktiga mål för minskning 
av utsläpp som ingår i klimatlagen som ett 
tecken på det politiska åtagandet. 

De energi- och klimatpolitiska strategier 
som har utarbetats hittills har visat att målen 
för minskning av växthusgasutsläpp ger upp-
hov till positiva effekter på miljön och hälsan 
men också möjliga konflikter mellan olika 
samhälleliga mål. Om man fäster uppmärk-
samhet vid möjliga konflikter mellan samhäl-
leliga mål och skapar ett planeringssystem 
där konflikter kan lösas ger klimatlagen indi-
rekta positiva effekter också utanför klimat-
politiken. 

I fråga om konsekvenserna för klimatet och 
miljön uppskattas planerna enligt den före-
slagna klimatlagen i huvudsak fungera som 
de redogörelser om energi- och klimatpoliti-
ken som hittills överlämnats till riksdagen. 
De utsatta tidpunkter och förfaranden som 
föreslås i lagen understryker i högre grad än 
tidigare vikten av att klimatmålen nås samt 
förbättrar utredningen och samordningen av 
de olika effekterna på klimatet, miljön och 
samhället.  En samordning av de planer som 
krävs enligt klimatlagen och de planer för 
energi- och klimatpolitiken som är uppgjorda 
i enlighet med nuvarande praxis förbättrar 
förutsättningarna att identifiera och uppnå 
olika samhälleliga mål. Till denna del be-
stämmer den praktiska verkställigheten av 
lagen en stor del av effekterna. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Klimatlagens samhälleliga konsekvenser 
hänför sig till klimatpolitikens samhälleliga 
tyngd, öppenhet och delaktighet, stärkande 
av kunskapsbasen och utveckling av plane-
ringen. På alla dessa delområden har det i de 
senaste utredningarna och expertutlåtandena 
upptäckts utvecklingsbehov. 
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En klimatlag kommer klart att öka klimat-
politikens synlighet och betydelse i samhäl-
let. I lagen betonas att klimatpolitiken utgör 
viktig samhällelig verksamhet. Lagen visar 
att ett konsekvent främjande av klimatpoliti-
ken hör till samhällets grundläggande uppgif-
ter, oberoende av politiska konjunkturer. Det 
långsiktiga mål som ingår i lagen understry-
ker också uppgiftens allmänna betydelse och 
långsiktighet. En sådan samhällelig effekt 
vore svår att uppnå utan lagen. En klimatlag 
väcker sannolikt också internationellt intresse 
och visar att Finland förbundit sig att mål-
medvetet begränsa klimatförändringen 

Det är sannolikt att trycket från internatio-
nell nivå och EU-nivå att stärka klimatpoliti-
ken och dess verkningsfullhet i framtiden or-
sakar nya uppgifter för beredningen av den 
nationella klimatpolitiken. En lag skulle hjäl-
pa Finland att möta en del av de nya kraven 
genom att ge en ram för det nationella ge-
nomförandet av nya skyldigheter. En del av 
de nya skyldigheterna, såsom EU:s mål för 
utsläppsminskning efter 2020, kan som såda-
na tas in i de planer som det föreskrivs om i 
den föreslagna klimatlagen. Man kan också 
se beröringspunkter mellan en del redan gäl-
lande krav i EU:s lagstiftning och den före-
slagna klimatlagens bestämmelser. Exempel-
vis klimatlagens bestämmelser om en lång-
siktig plan och öppenhet i beredningen och 
möjligheterna att delta i den är i linje med 
kraven på de strategier för växthusgassnål 
utveckling som det föreskrivs om i EU:s för-
ordning om en övervakningsmekanism. Med 
hjälp av den föreslagna klimatlagen vore det 
alltså möjligt att stödja och stärka Finlands 
åtgärder i den nationella verkställigheten av 
de klimatpolitiska beslut som fattas både på 
internationell nivå och av Europeiska unio-
nen. 

Genom att stärka klimatpolitikens ställning 
och klart visa klimatpolitikens riktning också 
på lång sikt, kan lagen sporra alla aktörer att 
aktivare än tidigare söka innovativa lösningar 
för begränsning och anpassning av klimat-
förändringen. Detta kan ha positiva indirekta 
ekonomiska konsekvenser och övriga konse-
kvenser genom att erbjuda nya möjligheter 
att utveckla näringsverksamheten speciellt 
inom branschen för miljöteknik. 

I lagen finns grundläggande bestämmelser 
om öppenhet i beredningen och möjligheter-
na att delta i den. Med detta strävar man efter 
att såväl medborgarna som centrala aktörer 
som påverkar klimatet ska ha en möjlighet att 
framföra sin synpunkt på den framtida kli-
matpolitiken. När planerna godkänns kom-
mer man att ha vetskap om vilka synpunkter 
som har framförts och hur de har beaktats, 
vilket ökar den allmänna samhälleliga accep-
tansen för planerna. Syftet med den lagstad-
gade skyldigheten att överlämna de klimat-
politiska planerna till riksdagen för godkän-
nande är att de betydande riktlinjerna i kli-
matpolitiken ska ha det centrala statsorganets 
politiska stöd. 

Vägen mot målen för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen kräver ett 
mångsidigt utnyttjande och tolkning av kun-
skap vid beredningen, verkställigheten och 
utvärderingen av klimatpolitiken.  I klimat-
politiken har alla vetenskapsgrenar och all 
praktisk empirisk kunskap stor betydelse. 
Genom klimatlagen strävar man efter att för-
bättra framtagandet, förädlingen och använd-
ningen av kunskap om klimatet. I synnerhet 
bestämmelserna om planering och uppfölj-
ning samt om det vetenskapliga sakkunnig-
organet understryker betydelsen av mångsi-
dig användning av vetenskaplig kunskap och 
skapar en lagstadgad grund för den. Lagen 
kan därmed också sporra kunskapsproducen-
ter och finansiärer att rikta resurser till frågor 
som är viktiga med tanke på klimatföränd-
ringen. 

Den föreslagna klimatlagen är framför allt 
en lag om planeringen av statsförvaltningens 
klimatpolitik. Lagen stärker den allmänna 
grunden för statsrådets planering och gör 
därmed i princip också klimatpolitiken tydli-
gare, mer övergripande och mer förutsägbar 
ur olika aktörers synvinkel. I den klimatpoli-
tiska planeringen eftersträvas en sådan helhet 
som beaktar sektorernas specifika egenskaper 
med avseende på klimatförändringen och an-
passningen därtill. Om de planer som det fö-
reskrivs om i lagen kompletterar de nuvaran-
de strategierna och ger dem mer djup t.ex. 
genom att göra granskningen av de klimatpo-
litiska åtgärderna och behandlingen av olika 
scenarier mångsidigare, ger planerna de sam-
hälleliga aktörerna mer stoff för klimatpoli-
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tisk diskussion och utveckling av verksamhe-
ten. Om man däremot misslyckas med verk-
ställigheten av lagen och de planer som det 
föreskrivs om i lagen överlappar eller kon-
kurrerar med de andra strategierna, kan lagen 
inverka negativt på planeringen.  Genom 
verkställigheten av lagen kan man påverka så 
att överlappning undviks och växelverkan 
som förbättrar effektiviteten ökar. 
 
4.4 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Endast de statliga myndigheterna påverkas 
direkt av den föreslagna klimatlagen. Kom-
munerna och de kommunala myndigheterna 
påverkas av lagen endast indirekt genom 
verkställigheten av de planer som det före-
skrivs om i lagen. Av de statliga myndighe-
terna är det främst ministerierna som påver-
kas av klimatlagen genom utvecklingen och 
införandet av planeringssystemet, men till en 
del påverkas också regionalförvaltningen och 
de myndigheter inom centralförvaltningen 
som verkar under ministerierna. Av statens 
inrättningar har bl.a. Meteorologiska institu-
tet, Finlands miljöcentral, det kommande Na-
turresursinstitutet samt Statistikcentralen 
uppgifter som hör samman med uppföljning-
en av klimatförändringen, och i dessa uppgif-
ter sker inga direkta ändringar på grund av 
klimatlagen. 

Enligt en enkät som genomförts under be-
redningen av klimatlagen har de centrala mi-
nisterierna använt några årsverken för bered-
ningen av de strategier som utarbetats i en-
lighet med nuvarande praxis. Enligt enkät-
svaren ökar utarbetandet av de planer som 
det föreskrivs om i lagen till vissa delar be-
hovet av resurser för planering och beredning 
av klimatpolitiken. Ökningen är inte stor i 
förhållande till de totala administrativa kost-
nader som går åt till klimatpolitiken, men den 
kan inverka på ordnandet av ministeriernas 
arbete. Ökningen av resursbehovet är i vä-
sentlig grad beroende av fördelningen av det 
praktiska arbetet och ansvaret mellan mini-
sterierna samt synergier mellan olika bered-
ningsförfaranden. Ett arrangemang där de 
nuvarande ansvariga ministerierna byts ökar 
resursbehovet enligt ministeriernas beräk-
ningar klart mer än om man utvecklar nuva-

rande arrangemang. I propositionen är det 
endast miljöministeriets uppgift att samordna 
utarbetandet av den klimatpolitiska planen på 
medellång sikt som är helt ny och som ökar 
miljöministeriets resursbehov vid beredning-
en av klimatpolitiken. Om man lyckas bra 
med samordningen av de olika planerna, ökar 
de övriga ministeriernas resursbehov inte i 
någon väsentlig grad.  

Man kan förutspå att den internationella 
klimatpolitiken och EU:s klimatpolitik ger 
upphov till nya uppgifter som det bör anvisas 
resurser till. Lagen skapar en grund för sköt-
seln av dessa uppgifter och det kan för sin 
del säkerställa att de nya uppgifterna ordnas 
på ett effektivt sätt, så att de också stöder ut-
vecklingen av den nationella klimatpolitiken. 
Detta förutsätter en entydig uppgifts- och an-
svarsfördelning mellan ministerierna. 
 
4.5 Ekonomiska konsekvenser 

Lagens statsfinansiella konsekvenser beror 
på hur krävande och omfattande planerings-
uppgifterna är. Den enkät som genomförts 
under beredningen av lagförslaget samt övri-
ga uppgifter som samlats in om planeringen 
tyder på att utarbetandet av de planer som det 
föreskrivs om i lagen i någon mån ökar be-
hovet av resurser för den klimatpolitiska pla-
neringen och beredningen. Arbetsfördelning-
en mellan myndigheterna vid utarbetandet av 
de olika planerna har en klar inverkan på re-
sursbehovet.  

För att säkerställa verksamheten för det ve-
tenskapliga sakkunnigorgan som ska tillsättas 
med stöd av klimatlagen måste det anvisas 
tillräckligt med anslag i förhållande till de 
uppgifter som enligt lagförslaget föreskrivs 
för organet. Verksamhetsutgifterna för den 
klimatpanel som tillsattes för första gången 
2011 har varit ca 250 000—300 000 euro per 
år. Utarbetande av redogörelser har gett upp-
hov till merparten av utgifterna. 

Klimatlagen har inga direkta privatekono-
miska eller samhällsekonomiska konsekven-
ser. Däremot kan verkställigheten av de kli-
matpolitiska planerna ha betydande privat-
ekonomiska och samhällsekonomiska konse-
kvenser t.ex. i och med de nya mål eller den 
materiellrättsliga lagstiftning som det dras 
upp riktlinjer för i dem, men utredningen av 
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dessa konsekvenser hör till utvärderingen av 
planernas konsekvenser. De ekonomiska 
konsekvenserna av de planer som det före-
skrivs om i lagen utvärderas i samband med 
utarbetandet av planerna. 

Samtidigt som man behandlar klimatlagens 
ekonomiska konsekvenser kan man bedöma 
också lagens eventuella dynamiska konse-
kvenser. Med detta menas att stiftandet av 
lagen kan inverka på planering och innova-
tionsverksamhet för aktörer utanför statsför-
valtningen. Positiva dynamiska effekter kan 
uppstå, om aktörerna upplever att lagen sta-
kar ut den framtida utvecklingen klarare än 
nu, vilket sporrar till att utveckla nya lös-
ningar för att begränsa klimatförändringen 
eller främja anpassningen till den. Att göra 
klimatpolitiken mer förutsägbar och sporran-
de anses allmänt vara viktigt. Mot klimatla-
gen riktas förväntningar till denna del i syn-
nerhet från de branscher som inte omfattas av 
utsläppshandeln. Enligt t.ex. Storbritanniens 
erfarenheter kan klimatlagen stödja de aktö-
rer i näringslivet som ser möjligheterna i en 
koldioxidsnål ekonomi. 

De dynamiska effekterna av den föreslagna 
lagen beror på innehållet i de planer som det 
föreskrivs om i lagen. Exempelvis den före-
slagna utsläppsminskningen på 80 procent 
fram till 2050 betonar betydelsen av att kli-
matförändringen begränsas, men på grund av 
osäkerheten när det gäller det långa tidsper-
spektivet och hur minskningen ska fördelas 
kräver det utsläppsmål som står i lagen kon-
kreta åtgärder som stöd för att få dynamiska 
effekter till stånd. De planer som det före-
skrivs om i lagen och de åtgärder som ingår i 
dem kan därmed ha betydande dynamiska 
konsekvenser, vilket understryker betydelsen 
av en konsekvensbedömning av planerna. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Katainens regering konstateras det att reger-
ingen utifrån erfarenheter och utredningar 
bereder en proposition och fattar ett separat 
beslut om att stifta en klimatlag för att regle-
ra en minskning av de utsläpp som inte om-

fattas av utsläppshandeln. I enlighet med det-
ta lät miljöministeriet göra två utredningar 
om ärendet. Den första utredningen gällde 
möjligheterna att stifta en nationell klimatlag 
(13.5.2012) och den andra utredningen möj-
ligheterna att knyta den nationella klimatla-
gen till övrig lagstiftning och dess tillämp-
ningsförhållanden till övriga lagstiftning 
(4.6.2013). Den förstnämnda utredningen 
gjordes av JD Ari Ekroos och TeknD Matias 
Warsta och den senare av Ari Ekroos, Iikka 
Väänänen, Matias Warsta och Matias Wall-
gren.  

Utöver dessa utredningar utarbetade också 
klimatpanelen 2012 en bedömning av alter-
nativ till en klimatlag och behovet av en så-
dan lag. 

Miljöministeriet anordnade ett omfattande 
seminarium om klimatlagen för intressent-
grupper i oktober 2012. I seminariet deltog 
ett stort antal representanter för den statliga 
och kommunala förvaltningen, olika veten-
skapsgrenar, näringslivet, löntagarna, jord- 
och skogsbruket och frivilligorganisationer. 
Det var möjligt att framföra sin åsikt om 
nödvändigheten av klimatlagen på webbplat-
sen dinasikt.fi. 

I regeringens energi- och klimatpolitiska 
ministerarbetsgrupp antogs den 8 februari 
2013 en riktlinje om beredningen av en kli-
matlag. Enligt riktlinjen ska de viktigaste 
elementen i klimatlagen vara ett mål att 
minska utsläppen med 80 procent till 2050, 
ett planerings- och uppföljningssystem som 
styr förvaltningens verksamhet samt ett tyd-
liggörande av arbetsfördelningen i myndig-
heternas verksamhet. Klimatlagen täcker 
både begränsningen av klimatförändringen 
och anpassningen till den. 

Ministerarbetsgruppen drog upp följande 
riktlinjer för beredningen av klimatlagen: 

1) klimatlagen ska till karaktären vara en 
målinriktad ramlag där det inte ingår materi-
ell lagstiftning för olika förvaltningsområden 
(trafik, jordbruk, boende, byggande osv.),  

2) till klimatlagens tillämpningsområde ska 
i enlighet med regeringsprogrammet höra de 
utsläpp som inte omfattas av utsläppshan-
deln,  

3) i klimatlagen ska det inte ingå bestäm-
melser om politiska åtgärder för olika bran-
scher för att minska utsläppen eller om an-
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svarsfördelningen för utsläppsminskningar-
na; klimatlagen ska skapa en process där man 
kan besluta om sådana politiska åtgärder, 
men besluten ska fortfarande fattas av reger-
ingen enligt dess omdöme med beaktande av 
de faktorer som inverkar på frågan och övri-
ga samhälleliga mål t.ex. inom jordbruket el-
ler energipolitiken,  

4) klimatlagen ska tillsammans med ener-
gi- och klimatstrategierna för regeringen 
skapa en systematisk ram och en process för 
att utvärdera om klimatpolitikens är tillräck-
lig och vilka åtgärder som behövs, 

5) klimatlagens skyldigheter ska gälla 
statsförvaltningen, klimatlagen i sig ska inte 
lägga några skyldigheter på sådana som inte 
hör till den statliga förvaltningen, t.ex. priva-
ta aktörer, 

6) klimatlagen ska inte skärpa redan be-
stämda utsläppsmål. De mål som ska ingå i 
lagen är desamma som Finland redan har 
förbundit sig till. Syftet med klimatlagen är 
att den ska vara ett verktyg för regeringen 
och riksdagen för att uppnå dessa mål så 
kostnadseffektivt som möjligt. 

Vid beredningen av klimatlagen skulle man 
också utnyttja de expertbedömningar som 
fåtts i samband med Ekroos och Warstas för-
sta utredning samt intressentgruppernas åsik-
ter i frågan. Dessutom fästes uppmärksamhet 
vid de slutsatser om i synnerhet klimatlagens 
förhållande till övrig lagstiftning som drogs i 
den utredning om klimatlagen som klimatpa-
nelen har gjort.  

I enlighet med ministerarbetsgruppens rikt-
linjer tillsatte miljöministeriet den 22 mars 
2013 en projektgrupp, vars uppgift var att be-
reda ett förslag till regeringsproposition med 
förslag till en klimatlag. I arbetsgruppen in-
gick representanter för miljöministeriet, ar-
bets- och näringsministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, kommunikationsministeriet, 
finansministeriet och justitieministeriet. I ar-
betsgruppen ingick också en ständig expert 
från Finlands klimatpanel. Ministerarbets-
gruppen för energi- och klimatpolitiken be-
handlade regelbundet framskridandet av be-
redningsarbetet och drog upp centrala riktlin-
jer för det. 

För att säkerställa öppenheten i beredning-
en av klimatlagen utarbetades en separat 
kommunikations- och interaktionsplan för 

klimatlagen, och dessutom hade miljömini-
steriet en handlingsplan för klimatkommuni-
kation för 2013. 

Arbetsgruppen hörde under sitt arbete in-
tressentgrupper vid fyra tillfällen där repre-
sentanter för forskarsamfundet, näringslivet 
och löntagarna, miljöorganisationer och öv-
riga frivilligorganisationer samt kommunal- 
och regionalförvaltningen deltog. I oktober 
2013 ordnades dessutom ett stort seminarium 
för intressentgrupper. 

På miljöministeriets webbplats fanns om-
fattande information om hur beredningen av 
klimatlagen framskred. På webbplatsen pub-
licerades dessutom blogginlägg där det re-
gelbundet berättades om hur beredningen 
framskred. 

Miljöministeriet sände i februari 2014 ett 
utkast till regeringsproposition med förslag 
till en klimatlag, baserad på arbetsgruppens 
arbete, på remiss till olika instanser, och ut-
över det publicerades begäran om utlåtanden 
på miljöministeriets webbsidor.  
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Sammanlagt lämnades 69 remissvar om 
miljöministeriets förslag till klimatlag som 
bygger på det beredningsarbete som arbets-
gruppen för beredningen av klimatlagen 
gjort. Ett sammandrag av remissvaren finns i 
elektronisk form på miljöministeriets webb-
sidor (www.ym.fi). 

Remissvar lämnades av kommunikations-
ministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, 
justitieministeriet, social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, arbets- och näringsministeriet, utri-
kesministeriet, statsrådets kansli, finansmini-
steriet, Energimyndigheten, Helsingfors uni-
versitet, Meteorologiska institutet, Innova-
tionsfinansieringsverket Tekes, Konkurrens- 
och konsumentverket, Trafikverket, Trafik-
säkerhetsverket Trafi, Forststyrelsen, Skogs-
forskningsinstitutet, Motiva Oy, Sametinget, 
Finlands klimatpanel, Jubileumsfonden för-
Finlands självständighet Sitra, Finlands mil-
jöcentral, Teknologiska forskningscentralen 
VTT, Institutet för hälsa och välfärd, Stati-
stikcentralen, Åbo universitet, Statens eko-
nomiska forskningscentral VATT, Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, 
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birka-
land, Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland, Akava ry, Bioenergia ry, BirdLife 
Finland rf, Finlands näringsliv, Finsk Energi-
industri rf, Helsingin YK-Yhdistys-
Helsingfors FN-förening ry, Studentkåren 
vid Helsingfors universitet, Turun yliopiston 
ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston yliop-
pilaskunta, Åbo Akademis Studentkår, Sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjäns-
ter HRM, Ilmastofoorumi ry, Ilmastovan-
hemmat ry, Jätelaitosyhdistys ry, Kemiindu-
strin KI rf, Kepa rf, Kyrkans utlandshjälps 
Changemaker-nätverk, Linja-autoliitto ry, 
Luonto-Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto MTK ry, Jordens vänner i 
Finland rf, Skogägarförbundet Västra-
Finland rf, Skogsindustrin rf, RAKLI ry, Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation FFC 
ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands 
Transport och Logistik SKAL rf, Finlands 
Kommunförbund rf, Finlands naturskydds-
förbund rf , Finlands Ungdomssamarbete - 
Allians rf, Finlands Egnahemsförbund rf, 
Rederierna i Finland rf, Sällskapet för Miljö-
fostran i Finland rf,  Miljörättsliga Sällskapet 
i Finland rf, Företagarna i Finland rf, Svens-
ka Lantbruksproducenternas Centralförbund 
SLC rf, Teknologiindustrin rf, Tjänsteman-
nacentralorganisationen STTK rf, WWF Fin-
land,  Miljöindustrin och -tjänster YTP rf, 
Oljebranschens Centralförbund rf och en pri-
vatperson. 

En stor del av remissinstanserna under-
stödde förslaget att det stiftas en klimatlag. 
En del av remissinstanserna, däribland vissa 
ministerier, förhöll sig skeptiska eller negati-
va till att det stiftas en klimatlag. En mindre 
skara tog inte någon tydlig ställning varken 
för eller emot. Det ansågs viktigt att stifta en 
lag bl.a. för att öka långsiktigheten och öp-
penheten i planeringen av klimatpolitiken 
och för att förbättra klimatpolitikens förut-
sägbarhet med tanke på behövliga invester-
ingar. I många utlåtanden ansågs det också 
att en klimatlag ger en tydlig signal om Fin-
lands starka insats i arbetet för att bekämpa 
klimatförändringen. De som var kritiska till 
en klimatlag ansåg däremot att lagen kan 
överlappa den nuvarande regleringen av kli-
matpolitiken som främst beror på EU och in-
ternationella åtaganden och de nationella 

klimat- och energipolitiska strategier som 
hittills har utarbetats, och att en klimatlag 
kan minska flexibiliteten i klimatpolitiken. 

I remissvaren kunde man också tydligt ur-
skilja de sakfrågor som väckte mest åsikter. 
Sådana frågor var frågor som anknyter till 
lagens tillämpningsområde, såsom indelning-
en i en utsläppshandelssektor och en sektor 
som inte omfattas av utsläppshandeln, och 
det långsiktiga mål för minskning av växt-
husgaser fram till 2050 som enligt förslaget 
ska ingå i lagen och som det särskilt önska-
des åsikter om i begäran om utlåtande. I re-
missvaren fästes dessutom uppmärksamhet 
vid bl.a. arbetsfördelningen och samarbetet 
mellan myndigheterna och klimatpanelens 
roll i klimatlagen. 

Utifrån remissvaren är man till stor del eni-
ga om att det ska ställas upp ett långsiktigt 
mål för minskning av utsläpp som stöd för 
planeringen av klimatpolitiken, men utifrån 
remissvaren råder det olika åsikter om huru-
vida det ska föreskrivas om målet i lag. En 
del av remissinstanserna ser det inte som 
nödvändigt att föreskriva om frågan på lag-
nivå, medan det i många andra remissvar 
sågs som nödvändigt att sätta upp ett ännu 
ambitiösare mål för minskning av utsläppen 
och att förtydliga helhetsmålet genom att gå 
in för en strategi för minskning av utsläppen 
som innehåller delmål för ett kortare tidsper-
spektiv. 

I flera av remissvaren underströks behovet 
av samordning av klimatlagens planeringssy-
stem för klimatpolitiken med beredningen 
inom övriga politiska sektorer, i synnerhet 
med klimat- och energipolitiska planer av 
den typ som används nu. Vid den fortsatta 
beredningen specificerades lagförslaget ytter-
ligare i fråga om planeringen av energi- och 
trafikpolitiken. 

I flera av remissvaren ansågs det att det är 
viktigt att stärka öppenheten och möjlighe-
terna att delta i planeringen av klimatpoliti-
ken. Det ansågs också att ett starkare samar-
bete mellan myndigheterna över förvalt-
ningsområdenas gränser allmänt kan under-
stödas. Vid den fortsatta beredningen kom-
pletterades motiveringen till förslaget i fråga 
om myndighetssamarbetet vid beredningen 
av planerna. 
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I en stor del av utlåtandena ansågs det dess-
sutom att klimatpolitiken också i framtiden 
ska basera sig på vetenskaplig kunskap om 
klimatpolitiken som är så mångsidig och ak-
tuell som möjligt. I många av remissvaren 
underströks den roll som den klimatpanel 
som tillsätts för att sammanställa den veten-
skapliga kunskapen har, och det ansågs att 
det är motiverat att föreskriva om panelens 
ställning i klimatlagen. Å andra sidan konsta-

terades det också i en del av remissvaren att 
en sådan klimatpanel som den nuvarande 
skulle kunna fortsätta sin verksamhet också 
utan stöd av bestämmelser på lagnivå. Vid 
den fortsatta beredningen specificerades de 
ekonomiska konsekvenser som sakkunnigor-
ganet medför. 

På basis av remissvaren gjordes det också 
några ändringar av teknisk natur i lagförsla-
get. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 §. Lagens syfte och mål. Enligt 1 mom. 
föreskrivs det i klimatlagen om ett plane-
ringssystem för klimatpolitiken och om ord-
nandet av uppföljning i anknytning till verk-
ställigheten av planerna. Syftet med lagen är 
att effektivisera och samordna de statliga 
myndigheternas verksamhet vid planering 
och uppföljning av verkställigheten av åtgär-
der för begränsning av klimatförändringen 
och anpassning till den. Ett syfte med lagen 
är också att främja allmänhetens, dvs. i stort 
sett alla samhällsaktörers, möjligheter att del-
ta i beslutsfattandet om klimatpolitiken. I 
praktiken innebär detta bl.a. stärkande av 
medborgarnas roll vid beredningen av planer 
som gäller klimatpolitiken samtidigt som öv-
riga centrala aktörer inom klimatpolitiken, 
såsom näringslivet, intresseorganisationer 
och kommunerna ska kunna delta i bered-
ningen av klimatpolitiken. Genom lagen be-
fästs också riksdagens ställning i det klimat-
politiska beslutsfattandet, som den deltar i 
genom att ta ställning till de redogörelser 
som ska ges om de klimatpolitiska planerna 
och de årsberättelser som gäller uppföljning-
en av genomförandet av planerna. 

I 2 mom. föreskrivs det om målet med la-
gen och planeringssystemet för klimatpoliti-
ken. Med hjälp av utarbetandet och verkstäl-
ligheten av planerna kan man effektivt och 
konsekvent säkerställa fullgörandet av de 
åtaganden som gäller minskning och över-
vakning av växthusgaser och som följer av 
avtal som binder Finland och av Europeiska 
unionens lagstiftning. Det planeringssystem 
som föreslås i lagen och uppföljningen av 
verkställigheten av planerna grundar sig så 
långt det är möjligt på förfaranden och arran-
gemang som redan nu används och som föl-
jer av i synnerhet Europeiska unionens rätts-
akter och bestämmelser i internationella av-
tal. Målet med lagen och planeringssystemet 
för klimatpolitiken är också att minska antro-
pogena växthusgasutsläpp i atmosfären, ge-
nom nationella åtgärder bidra till att begränsa 
klimatförändringen och anpassa sig till den. 

2 §. Tillämpningsområde. Enligt 1 mom. 
gäller lagen de statliga myndigheternas upp-

gifter vid utarbetandet av klimatpolitiska 
planer och vid verkställigheten av dem. Till 
de statliga myndigheterna hör förutom stats-
rådet och ministerierna också statens övriga 
centralförvaltning samt statens regionala och 
lokala myndigheter. 

I 2 mom. föreskrivs det om klimatlagens 
förhållande till övrig lagstiftning. Vid sidan 
om klimatlagen ska också tillämpas de be-
stämmelser i speciallagstiftningen som direkt 
eller indirekt gäller begränsning av eller an-
passning till klimatförändringen.  Sådana be-
stämmelser finns i synnerhet i lagen om ut-
släppshandel (311/2011), lagen om handel 
med utsläppsrätter för luftfart (34/2010), la-
gen om användning av Kyotomekanismerna 
(109/2007) och lagen om avskiljning och lag-
ring av koldioxid (416/2012). Utöver dessa 
klimatpolitiska specialförfattningar före-
skrivs det om frågor som inverkar på be-
gränsningen av klimatförändringen och an-
passningen till den i andra författningar för 
olika branscher.  Som ett exempel på sådan 
lagstiftning kan nämnas lagen om hantering 
av översvämningsrisker (620/2010), genom 
vilken man också inverkar på anpassningen 
till klimatförändringens effekter. 

I 3 mom. föreslås en hänvisning till lag-
stiftningen om utsläppshandelssektorn. Den 
föreslagna klimatlagen och lagstiftningen om 
utsläppshandeln kommer inte att överlappa 
varandra, eftersom klimatlagen gäller plane-
ringen och uppföljningen av klimatpolitiken 
och lagstiftningen om utsläppshandeln det 
praktiska ordnandet av handeln med utsläpp 
av växthusgaser. Därför föreslås det att det i 
lagen som ett förtydligande nämns att lag-
stiftningen om utsläppshandeln fortfarande 
tillämpas såsom hittills, oberoende av klimat-
lagen. Bestämmelserna om utsläpp från verk-
samhet som omfattas av utsläppshandeln 
samt åtgärder som syftar till att minska dem 
ingår i lagen om utsläppshandel och lagen 
om handel med utsläppsrätter för luftfart 
samt till vissa delar också i lagen om an-
vändning av Kyotomekanismerna. 

3 §. Verkningar för annan planering och 
annat beslutsfattande. I paragrafen föreskrivs 
det om beaktande av planerna enligt klimat-
lagen i samband med verkställigheten av lag-
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stiftningen. Paragraferna gäller alla de kli-
matpolitiska planer som utarbetats med stöd 
av den föreslagna lagen och som det före-
skrivs närmare om i 7, 8 och 9 §. En förut-
sättning för beaktande av planerna vid plane-
ring och beslutsfattande om åtgärder som 
gäller minskning av växthusgasutsläpp, be-
gränsning av och anpassning till klimatför-
ändringen är att det uttryckligen föreskrivs 
om det i speciallagstiftningen i fråga. Där-
med medför denna paragraf inga omedelbara 
konsekvenser för beslut som fattas och planer 
som utarbetas med stöd av övrig lagstiftning.  
Bestämmelsen inverkar således inte direkt på 
t.ex. en enskild tillståndsprövning, utan det är 
en bestämmelse genom vilken man hänvisar 
till kommande bestämmelser i speciallagar-
na.  I lagar för olika branscher kan man vid 
behov ta in en hänvisning till de planer som 
det föreskrivs om i den föreslagna lagen. 

4 §. Åtgärder som främjar begränsningen 
av och anpassningen till klimatförändringen. 
I paragrafen föreskrivs det om de statliga 
myndigheternas skyldighet att i sin verksam-
het främja genomförandet av de planer som 
det föreskrivs om i den föreslagna lagen. De 
statliga myndigheterna ska i den utsträckning 
det är möjligt så som genomförandet av pla-
nerna kräver sträva efter att minska de växt-
husgasutsläpp som deras verksamhet orsakar 
och beakta klimatförändringens effekter i sin 
verksamhet. 

De statliga myndigheterna ska i tillämpliga 
delar beakta de åtgärder som presenterats i de 
planer som utarbetats med stöd av klimatla-
gen i all sin verksamhet, såsom beredning, 
forsknings- och utredningsverksamhet, upp-
följning och utvärdering. Denna skyldighet 
kommer i fråga i varje myndighets verksam-
het "i den utsträckning det är möjligt", vilket 
betyder att förverkligandet av dessa mål ska 
samordnas med övriga mål som styr myndig-
hetens verksamhet. De statliga myndigheter-
na ska också vid behov se över sin interna 
praxis med tanke på begränsningen av kli-
matförändringen och anpassningen till den. 

5 §. Definitioner. De föreslagna definitio-
nerna följer till stor del definitionerna i FN:s 
klimatkonvention eller EU:s lagstiftning. 

Enligt 1 punkten avses med växthusgas 
vissa både naturliga och antropogena gas-
formiga beståndsdelar i atmosfären som ab-

sorberar och återkastar infraröd strålning. De 
beståndsdelar som nämns i definitionen är 
koldioxid, metan, dikväveoxid, fluor-
kolväten, perfluorkarboner, svavelhexafluo-
rid och kvävetrifluorid. Med begreppet växt-
husgas hänvisas det också till andra be-
ståndsdelar i atmosfären av ovannämnda typ 
som i enligt internationella åtaganden som 
binder Finland räknas till växthusgaserna. 
Genom en sådan flexibel definition av växt-
husgas beaktas också de eventuella föränd-
ringar genom vilka det till de definitioner av 
växthusgaser som finns i internationella avtal 
senare fogas sådana beståndsdelar i atmosfä-
ren som inte ännu ingår i avtalsbestämmel-
serna. För närvarande ingår bestämmelser av 
detta slag speciellt i FN:s klimatkonvention 
och därtill hörande Kyotoprotokollet. 

Enligt 2 punkten avses med klimatföränd-
ring en förändring av klimatet, som är direkt 
eller indirekt hänförlig till mänsklig verk-
samhet, som ändrar sammansättningen av 
den globala atmosfären och som går utöver 
naturliga klimatvariationer som observerats 
under jämförbara tidsperioder. Definitionen 
baserar sig på definitionen i artikel 1 i FN:s 
klimatkonvention. 

I 3 punkten definieras vad som avses med 
begränsning av klimatförändringen. Med be-
gränsning av klimatförändringen avses hind-
rande av antropogena växthusgasutsläpp från 
att uppstå och komma ut i atmosfären samt 
lindring eller avhjälpande av klimatföränd-
ringens effekter i övrigt. Begränsningen av 
klimatförändringen kan ske på många olika 
sätt, såsom användning av förnybar energi el-
ler sparande av energi, avskiljning och lag-
ring av koldioxid samt klimatmanipulering. 

Enligt 4 punkten avses med anpassning till 
klimatförändringen åtgärder genom vilka 
man förbereder sig på och anpassar sig till 
klimatförändringen och dess eventuella nega-
tiva eller positiva effekter. Anpassningen kan 
rikta sig mot en hel del olika konsekvenser 
som har att göra med klimatförändringen, så-
som jordens stigande medeltemperatur och 
allt extremare väderförhållanden. 

Enligt 5 punkten avses med politiska åtgär-
der åtgärder som utförs av statliga myndighe-
ter och som påverkar växthusgasutsläppen 
och anpassningen till klimatförändringen. 
Sådana åtgärder är ekonomiska, lagstift-



 RP 82/2014 rd  
  

 

39 

ningsmässiga samt övriga styrningsmedel 
som grundar sig på myndighetsbeslut. 

I 6 punkten definieras det nationella syste-
met för inventering av växthusgaser. I defini-
tionen hänvisas det till artikel 3.2 i EU:s för-
ordning om en övervakningsmekanism. En-
ligt den avses med nationellt inventeringssy-
stem ett system av institutionella, rättsliga 
och processrättsliga arrangemang inom en 
medlemsstat för uppskattning av utsläppen 
från källor och upptag i sänkor av växthusga-
ser som inte regleras av Montrealprotokollet, 
och för rapportering och arkivering av inven-
teringsinformation i enlighet med beslut 
19/CMP.1 eller andra relevanta beslut från 
organ som avses i UNFCCC eller Kyotopro-
tokollet. Närmare bestämmelser om det na-
tionella systemet för inventering av växthus-
gaser och dess funktion finns i kapitel 3 i 
förordningen om en övervakningsmekanism. 

I 7 punkten definieras det nationella syste-
met för rapportering av politiska åtgärder. I 
definitionen hänvisas det till den definition 
som ges i artikel 3.15 i EU:s förordning om 
en övervakningsmekanism. Enligt den avses 
med ett system för politiska strategier, åtgär-
der och prognoser ett system av institutionel-
la, rättsliga och processrättsliga arrangemang 
som upprättats för rapportering om politiska 
strategier och åtgärder och prognoser för an-
tropogena utsläpp från källor och upptag i 
sänkor av växthusgaser som inte regleras av 
Montrealprotokollet i enlighet med artikel 12 
i EU:s förordning om en övervakningsmeka-
nism. 

I 8 och 9 punkten definieras utsläppshan-
delssektorn och den sektor som inte omfattas 
av utsläppshandeln. Med den förstnämnda 
avses de utsläpp som hör till tillämpningsom-
rådet för lagen om utsläppshandel och lagen 
om handel med utsläppsrätter för luftfart. I 
fråga om lagen om utsläppshandel hänvisas 
det till dess 2 §, enligt vilken lagen tillämpas 
på koldioxidutsläpp från de verksamheter 
som anges i 1—24 punkten och på sådana 
andra växthusgasutsläpp som nämns särskilt i 
anslutning till de verksamheter som avses i 
25—28 punkten. Lagens tillämpningsområde 
preciseras i 3—5 § i fråga om vissa verksam-
heter. Tillämpningsområdet för lagen om 
handel med utsläppsrätter för luftfart och 
dess begränsningar bestäms i 2 § i lagen. 

Med den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln avses de utsläpp som avses i 
artikel 2.1 i EU:s ansvarsfördelningsbeslut 
(406/2009/EG). I den punkten definieras 
växthusgasutsläpp som utsläpp av koldioxid, 
metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluor-
kolväten och svavelhexafluorid, från de kate-
gorier som förtecknas i bilaga I till ansvars-
fördelningsbeslutet, uttryckt som ton koldi-
oxidekvivalenter i enlighet med EU:s beslut 
om en övervakningsmekanism 
(280/2004/EG), med undantag för växthus-
gasutsläpp som omfattas av utsläppshandels-
direktivet (2003/87/EG). De kategorier som 
förtecknas i bilaga I till ansvarsfördelnings-
beslutet och som specificeras ytterligare i 
kommissionens beslut 2005/166/EG är energi 
(bränsleförbränning och flyktiga utsläpp från 
bränslen), industriprocesser, användning av 
lösningsmedel och andra produkter, jordbruk 
samt avfall. EU:s beslut om en övervak-
ningsmekanism har upphävts genom EU:s 
förordning om en övervakningsmekanism 
((EU) nr 525/2013), som trädde i kraft som-
maren 2013. 

6 §. Planeringssystem för klimatpolitiken. I 
paragrafen föreskrivs det om syftet med pla-
neringssystemet för klimatpolitiken, dess hu-
vudsakliga innehåll samt de principer som 
styr utarbetandet av de tillhörande planerna. 

Enligt 1 mom. ska planeringssystemet för 
klimatpolitiken bestå av en långsiktig kli-
matpolitisk plan, en klimatpolitisk plan på 
medellång sikt som grundar sig på beräk-
ningarna och målen för den långsiktiga kli-
matpolitiska planen, samt en nationell an-
passningsplan.  

Enligt 2 mom. sätts det upp i planerna mål 
för begränsningen av och anpassningen till 
klimatförändringen samt de åtgärder som be-
hövs inom olika förvaltningsområden för att 
uppnå dessa mål. 

I 3 mom. föreskrivs det om det långsiktiga 
mål för minskning av utsläpp som är ut-
gångspunkt för planeringen av begränsningen 
av klimatförändringen. Målet är att utsläppen 
av växthusgaser ska vara 80 procent mindre 
2050 än vad de var 1990.  Utsläppsmålet är 
detsamma som i många andra nuvarande do-
kument som antagits på politisk nivå. Målet 
fram till 2050 har antagits bl.a. i statsrådets 
framtidsredogörelse från 2009, och dessutom 
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har målet godkänts som utgångspunkt också 
för den energi- och klimatfärdplan fram till 
2050 vars beredning inleddes 2013. Frågan 
har också skrivits in i den färdplan för ett 
koldioxidsnålt samhälle som Europeiska 
kommissionen publicerade 2011.  

Att skriva in målet i lagen styr också utar-
betandet av de klimatpolitiska planerna och 
till viss del också de nationella anpassnings-
planerna genom ett entydig numeriskt värde 
för utsläppsminskningen som genomförandet 
av planerna ska sikta mot och som utsläpps-
utvecklingen kan jämföras med. Det nume-
riska utsläppsmålet som ingår i lagen skulle 
skapa förutsägbarhet och långsiktighet i kli-
matpolitiken. Ett långsiktigt mål av denna 
typ för minskning av utsläpp ingår också i 
många andra länders klimatlag.   

Det långsiktiga målet för minskning av ut-
släpp gäller de totala utsläppen av växthusga-
ser, dvs. utsläpp från både utsläppshandels-
sektorn och den sektor som inte omfattas av 
utsläppshandeln. I en granskning som sträck-
er sig fram till 2050 vore det inte vettigt att 
dela upp växthusgasutsläppen och de mål 
som gäller dem mellan utsläppshandelssek-
torn och den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln, eftersom definitionerna av 
sektorerna kan ändra, och ändringar i bl.a. 
energiproduktionen kan ha som följd att ut-
släppen "flyttas över" från den ena sektorn 
till den andra. På lång sikt är det därför nöd-
vändigt att behandla klimatpolitiken som en 
helhet. 

Med det planeringssystem som avses i kli-
matlagen är strävan att uppnå målet för 
minskning av utsläpp. Planering på medel-
lång sikt av åtgärder som gäller begränsning 
av klimatförändringen i enlighet med lagen 
gäller endast den del av växthusgasutsläppen 
som inte omfattas av utsläppshandeln. Huru-
vida målet för minskning av de totala utsläp-
pen av växthusgaser uppnås beror dock också 
i betydande grad på hur utsläppshandelssy-
stemet fungerar, vilket Finland för egen del 
kan inverka på genom att sträva efter att 
stödja utvecklingen av systemets verksam-
hetsförutsättningar som en del av unionens 
klimatpolitik. I utformningen av målet för 
minskning av utsläpp betonas dessutom att 
Finland utöver de inhemska utsläppsminsk-
ningarna för att uppnå målen för minskning 

av utsläpp kan utnyttja så kallade flexibla 
mekanismer. Nationella bestämmelser om 
villkoren för användning av dessa mekanis-
mer finns i lagen om användning av Kyoto-
mekanismerna. 

Om det dock i ett internationellt avtal som 
är bindande för Finland eller i Europeiska 
unionens lagstiftning ingår ett mål för 
minskning av de totala utsläppen av växthus-
gaser till 2050 som avviker från det nämnda 
målet 80 procent, ska planeringssystemets 
långsiktiga mål för minskning av utsläpp ba-
sera sig på det. 

I 3 mom. föreskrivs det också om utgångs-
punkten för planeringen av anpassningen till 
klimatförändringen. Enligt den tredje me-
ningen i momentet är målet i planeringen av 
anpassningen till klimatförändringen att 
främja hanteringen av de risker som klimat-
förändringen orsakar och den branschspecifi-
ka anpassningen till klimatförändringen. 

I 4 mom. anges de allmänna principer som 
ska styra utarbetandet av planerna. En av 
principerna är att på ett kostnadseffektivt sätt 
sträva efter att både begränsa klimatföränd-
ringen och anpassa sig till den. Med kost-
nadseffektiviteten strävar man efter att an-
vända metoder för minskning av växthusga-
ser som ger så bra resultat som möjligt i för-
hållande till de kostnader som de medför. 

I momentet föreskrivs det också om den 
beredskapsprincip som ska iakttas vid fast-
ställandet av de mål och åtgärder som gäller 
begränsning av och anpassning till klimatför-
ändringen. De mål och åtgärder som gäller 
begränsning av och anpassning till klimatför-
ändringen ska sättas upp i planerna på basis 
av vetenskapliga fakta, med beaktande av 
klimatförändringens framskridande, dess 
sannolika positiva och negativa effekter, fa-
rorna och riskerna i anslutning till den samt 
möjligheter till hindrande av olyckor som 
den orsakar och begränsning av deras skadli-
ga verkningar. De mål som gäller begräns-
ning av och anpassning till klimatförändring-
en samt de åtgärder som behövs för att uppnå 
dem ska planeras så att man i så täckande 
grad som möjligt beaktar de många slags ef-
fekter som klimatförändringen eventuellt or-
sakar.  Med hjälp av planerna strävar man ef-
ter att i tillräcklig utsträckning förbereda sig 
också på konsekvenser av klimatförändring-
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en som är skadligt starka med tanke på sam-
hällets verksamhetsförutsättningar. 

I den planering som gäller jordbrukspro-
duktion ska det säkerställas att de åtgärder 
som hör samman med begränsningen av kli-
matförändringen planeras och genomförs så 
att de inte äventyrar den inhemska livsme-
delsproduktionen eller den globala livsme-
delstryggheten. 

I 5 mom. föreskrivs det om andra saker 
som ska beaktas när planerna utarbetas. När 
de klimatpolitiska planernas mål för minsk-
ning av växthusgasutsläpp sätts upp ska bl.a. 
de skyldigheter för minskning av utsläpp som 
då gäller inom Europeiska unionen beaktas. 
För närvarande binds medlemsstaterna av de 
skyldigheter för minskning av utsläpp fram 
till 2020 som anges i EU:s ansvarsfördel-
ningsbeslut. De skyldigheter som följer av 
Europeiska unionens lagstiftning och interna-
tionella bestämmelser kan vid behov precise-
ras i det nationella beslutsfattandet. 

Vid utarbetandet av de klimatpolitiska pla-
nerna ska dessutom beaktas de uppgifter som 
tagits fram genom det nationella systemet för 
inventering av växthusgaser och det nationel-
la systemet för rapportering av politiska åt-
gärder. Förutom det nuvarande systemet för 
inventering av växthusgaser ska unionens 
medlemsländer grunda ett nationellt system 
för rapportering av politiska åtgärder i enlig-
het med artikel 12 i EU:s förordning om en 
övervakningsmekanism senast den 9 juli 
2015. 

Vid utarbetandet av planerna ska man ock-
så beakta aktuell vetenskaplig kunskap om 
begränsning av och anpassning till klimatför-
ändringen. Sådan kunskap tas i synnerhet 
fram av FN:s klimatpanel IPCC. Enligt för-
slaget ska i Finland för sammanställning och 
analysen av vetenskaplig kunskap som 
anknyter till klimatpolitiken ansvaras ett ve-
tenskapligt sakkunnigorgan, Finlands klimat-
panel.  

Vid utarbetandet av planerna ska också 
miljömässiga, sociala och ekonomiska fakto-
rer beaktas i enlighet med principen om håll-
bar utveckling. Som en aspekt som ska beak-
tas vid beredningen av planerna kan till den-
na del nämnas bl.a. samernas rättigheter, som 
är tryggade enligt 17 § 3 mom. i grundlagen. 
Vid planeringen av framtida åtgärder ska åt-

gärdernas sociala och ekonomiska verknings-
fullhet bedömas t.ex. med tanke på rättvis in-
komstfördelning, kostnadseffektivitet, syssel-
sättning samt tryggandet av industrins och 
övriga näringslivets konkurrenskraft. 

Dessutom ska nivån på och utvecklingen 
av tekniken för minskning av växthusgaser, 
begränsning av klimatförändringen och an-
passning till den beaktas vid utarbetandet av 
planerna. 

Också andra faktorer som är väsentliga 
med tanke på samhällsutvecklingen behöver 
tas i beaktande i samband med att planerna 
utarbetas. Vid utarbetandet av de klimatpoli-
tiska planerna ska det fästas vikt vid att pla-
nerna samordnas med beredning som gäller 
övriga politikområden. Beredningen av de 
klimatpolitiska planerna ska till behövliga 
delar samordnas med bl.a. beredningen av 
övrig energi- och klimatpolitik, inklusive en 
energi- och klimatstrategi av nuvarande typ. 
Beredningen av de klimatpolitiska planerna 
ska också samordnas med beredningen av 
trafikpolitiken. 

7 §. Långsiktig klimatpolitisk plan. Enligt 
1 mom. ska statsrådet anta en långsiktig kli-
matpolitisk plan både för utsläppshandelssek-
torn och den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln. I planen ska presenteras de 
centrala åtgärder genom vilka man ska nå de 
mål för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringen som anges i 6 § 3 mom. 
En plan ska utarbetas minst vart tionde år. På 
grund av det långa tidsintervallet ska planen 
innehålla allmänna riktlinjer och principer 
för styrning av utsläppsutvecklingen. Syftet 
är att beskriva vilka olika lösningar som 
finns tillgängliga och hur de inverkar på ut-
släppen och de frågor som är centrala med 
tanke på samhällsutvecklingen. 

Tidsspannet för den långsiktiga klimatpoli-
tiska planen beror i praktiken i stor utsträck-
ning på tidshorisonten för den planering av 
klimatpolitiken som är aktuell på internatio-
nell nivå eller inom Europeiska unionen. För 
närvarande har årtalet 2050 etablerats som 
tidshorisont i enlighet med EU:s och IPCC:s 
riktlinjer. Också enligt artikel 4 i EU:s för-
ordning om en övervakningsmekanism ska 
varje medlemsland utarbeta en strategi för 
växthusgassnål utveckling för att bidra till 
uppnåendet av de långsiktiga utsläppsminsk-
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ningarna i linje med unionens mål att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska växthusgasut-
släppen med 80—95 procent fram till 2050 
jämfört med 1990 års nivå. 

I 2 mom. föreskrivs det om innehållet i den 
långsiktiga klimatpolitiska planen till övriga 
delar. I planen ska ingå scenarier till 2050 för 
utsläpp av växthusgaser baserade på det 
långsiktiga målet för minskning av växthus-
gaser samt centrala branschspecifika tillvä-
gagångsalternativ för att uppnå utsläppsmålet 
i fråga. Med hjälp av de scenarier som avses i 
bestämmelsen kan man granska klimatför-
ändringens eventuella framtida utvecklings-
förlopp och metoder för att anpassa sig till 
förändringarna och begränsa växthusgasut-
släppen. Med scenarier för utsläppsutveck-
lingen avses relevanta, möjliga och internt 
konsekventa beskrivningar av hur utsläppen 
av växthusgaser utvecklas i framtiden. Med 
hjälp av dem kan man analysera möjliga 
framtida utvecklingsförlopp i ljuset av valda 
antaganden. Med utarbetandet av de bransch-
specifika mål som hör samman med scenari-
erna preciseras å sin sida det gemensamma 
långsiktiga mål för minskning av utsläpp som 
gäller alla sektorer. 

I den långsiktiga klimatpolitiska planen ska 
dessutom ingå en beskrivning av de interna-
tionella och europeiska klimatpolitiska för-
hållandena och utvecklingsutsikterna för des-
sa på lång sikt samt en uppskattning av ut-
vecklingsutsikterna för metoder för minsk-
ning av växthusgasutsläpp ur finländsk syn-
vinkel. Utöver den egentliga tekniken för 
minskning av utsläpp kan också t.ex. olika 
mekanismer som påverkar genom efterfrågan 
komma i fråga som metoder för minskning 
av utsläpp. I planen ska också vid behov tas 
upp andra saker som är väsentliga för ge-
nomförandet av den. 

8 §. Nationell plan för anpassning till kli-
matförändringen. Statsrådet ska anta en na-
tionell plan för anpassning till klimatföränd-
ringen. Målet med planen är att stärka och 
öka samhällets förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringen samt att minska de kost-
nader som klimatförändringen orsakar sam-
hället. I planeringen ska också beaktas de in-
ternationella åtaganden som binder Finland 
och de skyldigheter som följer av Europeiska 
unionens lagstiftning i fråga om främjande av 

anpassning till klimatförändringen. I planen 
ska det dras upp riktlinjer för metoder som 
ska främja regionala och lokala anpassnings-
åtgärder. 

Enligt 1 mom. ska statsrådet anta en an-
passningsplan minst vart tionde år. Detta är 
ett ändamålsenligt intervall för antagandet av 
planen, om man beaktar det långa tidsper-
spektivet för anpassning till klimatföränd-
ringen och det relativt långa intervallet för 
anpassningsåtgärdernas verkan. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om an-
passningsplanens innehåll. På basis av den 
ska planen för det första innehålla en risk- 
och sårbarhetsgranskning där det bestäms hur 
anpassningsåtgärderna ska riktas på ett kost-
nadseffektivt sätt. Vid planeringen av åtgär-
derna är det särskilt viktigt att fastställa de 
olika branschernas sårbarhet och därmed de 
behov av att rikta anpassningen i första hand 
på medellång sikt och eventuellt på kortare 
sikt. 

För det andra ska anpassningsplanen enligt 
2 mom. innehålla handlingsprogram för an-
passning inom olika förvaltningsområden en-
ligt behov. Behovet av dessa handlingspro-
gram bestäms utifrån risk- och sårbarhets-
granskningen. Genom handlingsprogrammen 
för de olika förvaltningsområdena främjas en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv alloke-
ring av anpassningsåtgärderna i synnerhet 
inom den verksamhetsområden som är sårba-
ra med tanke på klimatförändringen. 

9 §. Klimatpolitisk plan på medellång sikt. 
Enligt 1 mom. ska statsrådet en gång per val-
period anta en klimatpolitisk plan på medel-
lång sikt. Planen ska bestå av två delar. I pla-
nen ska för det första ingå ett åtgärdsprogram 
där de åtgärder presenteras genom vilka man 
kan minska de antropogena växthusgasut-
släppen i enlighet med de allmänna riktlin-
jerna i den långsiktiga klimatpolitiska planen 
och därmed begränsa klimatförändringen 
inom den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln. I planen ska också ingå be-
dömningar av hur växthusgasutsläppen 
kommer att utvecklas och hur de politiska åt-
gärderna inverkar på denna utveckling. Åt-
gärderna i den klimatpolitiska planen på me-
dellång sikt ska vara konkretare och mer de-
taljerade än de åtgärder som presenteras i den 
långsiktiga klimatpolitiska planen. Syftet 
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med planen är att styra de olika förvaltnings-
områdena i planeringen och genomförandet 
av detaljerade administrativa, ekonomiska el-
ler kunskapsmässiga åtgärder. 

I 2 mom. anges vilka uppgifter som ska 
ingå i det klimatåtgärdsprogram som ingår i 
den klimatpolitiska planen på medellång sikt. 
I klimatåtgärdsprogrammet ska det redogöras 
för de åtaganden att minska utsläppen av 
växthusgaser inom den sektor som inte om-
fattas av utsläppshandeln som följer av inter-
nationella avtal och Europeiska unionens 
lagstiftning. Med åtaganden avses i detta 
sammanhang skyldigheter och politiska åta-
ganden som beror på internationella avtal och 
EU:s lagstiftning. Det är främst fråga om 
åtaganden som gäller utsläppsutvecklingen 
på medellång sikt, genom vilka man precise-
rar delmål på vägen mot det långsiktiga må-
let för minskning av utsläpp. För närvarande 
stryrs det linjära framskridandet av utsläpps-
utvecklingen inom den sektor som inte om-
fattas av utsläppshandeln av EU:s ansvars-
fördelningsbeslut, där det för varje medlems-
land anges individuella årliga skyldigheter att 
minska utsläppen. Dessa sträcker sig fram till 
2020. 

I åtgärdsprogrammet presenteras uppgifter 
om de åtgärder som för närvarande används i 
strävan att minska växthusgasutsläppen och 
en bedömning av deras verkningsfullhet. I 
åtgärdsprogrammet ska förutom uppgifter om 
de nuvarande åtgärderna dessutom ingå för-
slag till eventuella nya politiska åtgärder ge-
nom vilka man kan uppnå de mål för minsk-
ning av utsläpp inom den sektor som inte 
omfattas av utsläppshandeln och som ingår i 
den långsiktiga klimatpolitiska plan som av-
ses i 7 § och de åtaganden som följer av in-
ternationella bestämmelser och Europeiska 
unionens lagstiftning samt en bedömning av 
dessa politiska åtgärders verkningsfullhet. I 
programmet kan dessutom anges andra om-
ständigheter som anses nödvändiga.  

I 3 mom. föreskrivs det mer detaljerat om 
innehållet i de bedömningar av utsläppsut-
vecklingen som hör till planen. I denna del 
av planen ska ingå uppgifter om hur Finlands 
totala utsläpp av växthusgaser har utvecklats 
sedan 1990. Uppgifterna om hur utsläppen 
utvecklas är viktiga med tanke på uppfölj-
ningen av hur det mål för minskning av ut-

släpp som sträcker sig till 2050 uppnås. Så-
som i det mål för minskning av utsläpp som 
anges i 6 § 3 mom. är det också i uppgifterna 
om utsläppsutvecklingen fråga om alla ut-
släpp, dvs. både de som omfattas av ut-
släppshandeln och de som inte gör det. I be-
dömningarna av utsläppsutvecklingen ska 
också ingå uppgifter om hur utsläppen inom 
utsläppshandelssektorn och den sektor som 
inte omfattas av utsläppshandeln har utveck-
lats sedan 2005 då utsläppshandeln inom Eu-
ropeiska unionen inleddes. År 2005 är också 
referensåret för de nationella mål för minsk-
ning av utsläpp som ingår i EU:s ansvarsför-
delningsbeslut. 

Utöver uppgifterna om den realiserade ut-
släppsutvecklingen ska i bedömningen av ut-
släppsutvecklingen också behandlas utveck-
lingen av de totala utsläppen av växthusgaser 
och utsläppen från den sektor som inte om-
fattas av utsläppshandeln med de nuvarande 
politiska åtgärderna under de 10—20 åren ef-
ter att planen antogs. Det är fråga om ett så 
kallat grundscenario där den framtida ut-
släppsutvecklingen granskas i ljuset av de 
nuvarande politiska åtgärderna. I bedöm-
ningen av utsläppsutvecklingen ska dessutom 
presenteras en uppskattning av hur utsläppen 
inom den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln kommer att utvecklas under de 
10—20 åren efter att planen antogs baserat 
på de nya behövliga politiska åtgärder som 
ingår i planens åtgärdsprogram. Dessa upp-
gifter kan i sin tur ses som så kallade politis-
ka scenarier, där det i granskningen av ut-
släppsutvecklingen beaktas hur de ytterligare 
åtgärder som planeras bli genomförda i fram-
tiden inverkar på utsläppsutvecklingen. 

Tidsspannet för bedömningarna av ut-
släppsutvecklingen motsvarar allmänt den 
planeringshorisont som setts som medellång 
inom klimatpolitiken. Man kan tänka sig att 
en sådan 10—20 år lång period möjliggör en 
tillräckligt förutsägbar verksamhetsmiljö för 
olika samhällsaktörer samt garanterar en till-
räckligt lång planeringshorisont t.ex. med 
tanke på investeringar. I bedömningarna av 
utsläppsutvecklingen kan man vid behov 
också behandla andra omständigheter än de 
ovannämnda. 

Enligt 4 mom. ska den klimatpolitiska pla-
nen på medellång sikt till behövliga delar 



 RP 82/2014 rd  
  

 

44 

samordnas med planeringen av energi- och 
trafikpolitiken. 

10 §. Beredningen av de klimatpolitiska 
planerna. I paragrafen finns bestämmelser 
om det förfarande som ska iakttas vid bered-
ningen av de klimatpolitiska planer som av-
ses i 7, 8 och 9 §. Enligt 1 mom. ska det vid 
beredningen av planerna ges tillfälle för all-
mänheten att bekanta sig med utkasten till 
planer samt att skriftligen framföra sin åsikt 
om dem. I 1 mom. föreskrivs det också att 
det ska begäras utlåtande om utkasten till 
planer av centrala myndigheter och sam-
manslutningar samt av det vetenskapliga 
sakkunnigorgan som avses i 16 §, dvs. Fin-
lands klimatpanel. Med samfund avses en 
bred skala av olika offentligrättsliga juridiska 
personer, såsom kommuner och landskap och 
t.ex. sametinget, samt privaträttsliga juridiska 
personer, såsom föreningar och företag. Ar-
betsfördelningen mellan myndigheterna vid 
beredningen av planerna föreskrivs det om i 
lagförslagets 15 §, som gäller myndigheter-
nas uppgifter. 

I 2 mom. hänvisas det till lagen om be-
dömning av miljökonsekvenserna av myn-
digheters planer och program (200/2005). 
Enligt 3 § i den lagen ska miljökonsekven-
serna av planer eller program utredas och be-
dömas i tillräcklig utsträckning under bered-
ningen, om genomförandet av planerna eller 
programmen kan ha betydande miljökonse-
kvenser. Denna allmänna skyldighet att utre-
da och bedöma miljökonsekvenserna omfat-
tar de klimatpolitiska planerna. Till skillnad 
från de planer som kräver en formbunden 
miljöbedömning som avses i 4 och 5 § i la-
gen om bedömning av miljökonsekvenserna 
av myndigheters planer och program är det i 
de planer som avses i klimatlagen inte fråga 
om förutsättningar för tillstånd för projekt el-
ler godkännande av projekt.  

I 2 mom. föreskrivs det vid sidan om mil-
jökonsekvenser om andra konsekvenser som 
ska bedömas i tillräcklig grad i samband med 
att planerna utarbetas. Sådana konsekvenser 
är ekonomiska och sociala konsekvenser 
samt andra konsekvenser av planerna.  

11 §. Redogörelse till riksdagen. I den fö-
reslagna paragrafen föreskrivs det om ett för-
farande genom vilket de klimatpolitiska pla-
ner som avses i 7 och 9 § samt vid behov 

uppgifterna om den nationella plan för an-
passning till klimatförändringen som avses i 
8 § överlämnas till riksdagen för bedömning. 
Det förfarande som kommer i fråga för alla 
de föreslagna planerna är ett redogörelseför-
farande i enlighet med 44 § i grundlagen. 
Närmare bestämmelser om behandlingen av 
en redogörelse i riksdagen finns i 23 § i riks-
dagens arbetsordning (40/2000). Tack vare 
redogörelsen kan riksdagen ta ställning till de 
klimatpolitiska planer som statsrådet har an-
tagit och i sina ställningstaganden kräva att 
statsrådet vidtar åtgärder för att verkställa 
planerna. 

12 §. Uppföljning av genomförandet av de 
klimatpolitiska planerna. Enligt det föreslag-
na 1 mom. är statsrådet skyldigt att följa upp 
huruvida de politiska åtgärderna som anges i 
de planer som avses i 7, 8 och 9 § är tillräck-
liga för att man ska uppnå målen för be-
gränsning av och anpassning till klimatför-
ändringen och att besluta om eventuella yt-
terligare åtgärder som behövs för att uppnå 
målen. 

Om det av uppföljningen framgår att ut-
släppsminskningarna eller de åtgärder som 
planerats eller genomförts för att minska ut-
släppen inte är tillräckliga i förhållande till 
de mål eller åtgärder som föreslagits i pla-
nerna, ska statsrådet besluta om det är nöd-
vändigt att ändra eller komplettera planen. 
Också i det så kallade ansvarsfördelningsbe-
slutet (Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 406/2009/EG, artikel 7) föreskrivs det om 
den skyldighet en medlemsstat har att ut-
veckla en handlingsplan för korrigerande åt-
gärder för att fullgöra sina skyldigheter i frå-
ga om utsläppsminskning, om medlemssta-
tens växthusgasutsläpp överskrider den årliga 
utsläppskvoten. Det bör dock beaktas att den 
ändring av planerna som föreslås i 13 § inte 
nödvändigtvis kräver att man avviker från de 
årliga utsläppsmål som anges i ansvarsför-
delningsbeslutet, utan det kan komma i fråga 
också annars utifrån den uppföljning som 
statsrådet har gjort.  

Särskilda bestämmelser om det förfarande 
som ska användas vid ändringen av de kli-
matpolitiska planerna föreslås i 13 §. Varje 
ministerium ska ansvara för uppföljningen 
inom sitt förvaltningsområde så som det fö-
reskrivs i 15 §. 
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I 2 mom. föreskrivs det om statsrådets 
skyldighet att följa upp huruvida det mål för 
minskning av utsläpp som avses i 6 § 3 mom. 
är tillräckligt utifrån den aktuella vetenskap-
liga kunskapen om klimatförändringens 
framskridande, samt för att säkerställa att 
Finland fullgör de åtaganden som följer av 
bindande internationella avtal och Europeis-
ka unionens lagstiftning. 

I 3 mom. föreskrivs det om de uppgifter 
som ska användas som grund för uppfölj-
ningen av de klimatpolitiska planerna. Sär-
skilt med tanke på uppföljningen av bedöm-
ningarna av utsläppsutvecklingen är dessa de 
uppgifter om Finlands växthusgasutsläpp 
som årligen tas fram genom det nationella 
systemet för inventering av växthusgaser.  I 
bedömningen av de politiska åtgärder som 
godkänts i planerna ska dessutom användas 
de uppgifter som tagits fram genom det na-
tionella systemet för rapportering av politiska 
åtgärder. De nuvarande skyldigheterna att 
följa upp klimatpolitiken grundar sig till stor 
del på internationella avtal och de skyldighe-
ter som följer på Europeiska unionens lag-
stiftning, och de uppgifter som tas fram för 
att uppfylla dessa skyldigheter fungerar ock-
så som verktyg för uppföljningen av de pla-
ner som det föreskrivs om i den föreslagna 
klimatlagen. De ovannämnda uppföljnings-
skyldigheterna gäller också den s.k. kolsän-
keeffekten i sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk. 

Enligt 4 mom. ska allmänheten också ges 
tillräcklig information om resultaten av upp-
följningen. Med en sådan skyldighet att in-
formera strävar man efter att allmänheten ska 
ha möjlighet att få uppgifter om hur väl kli-
matpolitiken fungerar och följa hur de kli-
matpolitiska planerna förverkligas och på 
detta sätt inverka på beredningen av de fram-
tida planerna. 

13 §. Ändring av de klimatpolitiska planer-
na. I paragrafen föreskrivs det om statsrådets 
skyldighet att ändra de planer som avses i 7, 
8 och 9 §, om statsrådet i den uppföljning 
som gjorts med stöd av 12 § 1 mom. har an-
sett att det behövs ytterligare åtgärder för att 
nå de mål som satts upp i planerna. Vid änd-
ringen av planerna ska det då iakttas ett så-
dant förfarande som det föreskrivs om i 10 §.  

Enligt 2 mom. behöver ett förfarande i en-
lighet med 10 § dock inte iakttas om det är 
fråga om justeringar av främst teknisk natur 
av uppgifter av liten betydelse i de klimatpo-
litiska planerna.  

Paragrafen har ingen betydelse för den tid-
tabell som gäller det redogörelseförfarande 
som avses i 11 §. Inte heller en innehållsmäs-
sig ändring av de klimatpolitiska planer som 
det föreskrivs om i 7, 8 och 9 § i enlighet 
med 12 § 1 mom. orsakar därmed något nytt 
redogörelseförfarande. Om statsrådet där-
emot vid uppföljningen av det långsiktiga 
mål för minskning av utsläpp som föreslås i 
12 § 2 mom. konstaterar att det är motiverat 
att justera målet, ska statsrådet anta en helt 
ny långsiktig klimatpolitisk plan. Då över-
lämnas planen till riksdagen i form av en re-
dogörelse i enlighet med 11 § 1 mom. 

14 §. Klimatårsberättelse. Den föreslagna 
paragrafen innehåller bestämmelser om stats-
rådets skyldighet att varje kalenderår sända 
riksdagen uppgifter om utsläppsutvecklingen, 
förverkligandet av de mål för minskning av 
utsläpp som ingår i den klimatpolitiska pla-
nen på medellång sikt och de eventuella yt-
terligare åtgärder som krävs för att målen ska 
uppnås. Med hjälp av klimatårsberättelsen 
kan också de aktörer som är viktiga med tan-
ke på klimatpolitiken samt allmänheten få in-
formation om klimatpolitikens verknings-
fullhet och genomförandet av planerna. 

Bestämmelser om rapporter som överläm-
nas till riksdagen finns i 46 § i grundlagen. 
Enligt nuvarande praxis har regeringen årli-
gen överlämnat en berättelse om regeringens 
åtgärder och statens bokslutsberättelse till 
riksdagen. Handläggningen av berättelserna 
har sedan den 1 mars 2012 hört till statsrå-
dets allmänna sammanträdes behörighet. Till 
riksdagen har dessutom årligen överlämnats 
vissa särskilda berättelser, såsom regeringens 
berättelse om tillämpningen av språklagstift-
ningen, som det föreskrivs om i 37 § i språk-
lagen (423/2003). 

Regeringen överlämnade i juni 2013 till 
riksdagen en proposition (RP 62/2013) med 
förslag till lagstiftning om sammanslagning 
av berättelsen om regeringens åtgärder och 
statens bokslutsberättelse. De lagar som 
grundar sig på propositionen antogs i decem-
ber 2013. I och med dem sammanslås berät-
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telsen om regeringens åtgärder och statens 
bokslutsberättelse till regeringens årsberättel-
se, som statsrådet överlämnar till riksdagen 
varje kalenderår om regeringens verksamhet 
och skötseln av statsfinanserna. Detta före-
skrivs det om i den 9 a § (16/2014) som har 
fogats till lagen om statsrådet (175/2003). 
Till regeringens årsberättelse hör inte längre 
så kallade särskilda berättelser. I enlighet 
med 46 § 2 mom. i grundlagen ska till riks-
dagen fortsättningsvis ges andra berättelser 
enligt vad som bestäms i grundlagen, annan 
lag eller riksdagens arbetsordning. Bered-
ningen av dessa berättelser är inte bunden till 
regeringens årsberättelse vare sig i fråga om 
förfaranden eller tidtabeller. 

På grund av klimatårsberättelsens betydelse 
vore det ändamålsenligt att låta den ingå i re-
geringens årsberättelse. Eftersom det med 
avvikelse från nuvarande praxis i fortsätt-
ningen inte är möjligt att foga särskilda be-
rättelser som så kallade särskilda komple-
ment till regeringens årsberättelse, kunde den 
klimatårsberättelse som föreslås i denna pro-
position vara en del av den egentliga årsbe-
rättelsen. 

I enlighet med 1 mom. ska klimatårsberät-
telsens stomme utgöras av de uppgifter om 
uppföljningen av de mål för minskning av ut-
släpp som ingår i den klimatpolitiska plan på 
medellång sikt som avses i 9 §. Dessutom 
ska eventuella ytterligare åtgärder som be-
hövs för att utsläppsmålen ska nås och som 
det har beslutats om med stöd av 12 § 1 
mom. beaktas, om målen inte annars har 
nåtts på det sätt som planen förutsätter. De 
uppgifter om utsläppsutvecklingen som avses 
i momentet grundar sig på det material som 
Statistikcentralen redan i nuläget framställer. 
På grund av att insamlandet av uppgifterna 
medför en viss fördröjning ska de uppgifter 
om utsläppsutvecklingen som ingår i klimat-
årsberättelsen inte gälla det år som föregår 
det år då berättelsen överlämnas, utan därpå 
föregående år.  Exempelvis de uppgifter som 
gäller 2014 kan ges som slutliga först våren 
2016. Förhandsuppgifter om motsvarande 
tidsperiod kan dock ges till riksdagen vid be-
hov redan i december 2015. 

Enligt 2 mom. ska i klimatårsberättelsen 
vartannat år också ingå uppgifter om genom-
förandet av de politiska åtgärder som avses i 

9 § 1 mom. Eftersom rapporteringen om des-
sa åtgärder i enlighet med EU-lagstiftningen 
redan i nuläget genomförs en gång på två år 
och eftersom uppgifterna sänds med två års 
mellanrum också från och med 2015 via det 
nationella system för rapportering av politis-
ka åtgärder som införs med stöd av den så 
kallade förordningen om en övervaknings-
mekanism (Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 525/2013, artikel 13), är det 
ändamålsenligt att ha samma tidtabell för den 
nationella rapporteringen.  

Enligt 3 mom. ska det i berättelsen en gång 
per valperiod i behövlig omfattning också in-
kluderas en del om förverkligandet av de åt-
gärder som gäller anpassningen till klimat-
förändringen. Att rapporteringen om anpass-
ningen sker mer sällan är motiverat med tan-
ke på anpassningsåtgärdernas karaktär. Det 
är ändamålsenligt att tidtabellen för rapporte-
ringen till riksdagen om den nationella kli-
matpolitiken samordnas med tidtabellen för 
den rapportering om anpassningsåtgärder 
som baserar sig på FN:s klimatkonvention. 
Tidsintervallet för den nationella rapporte-
ring om anpassningsåtgärder som enligt för-
slaget ska ske en gång per valperiod i sam-
band med klimatårsberättelsen motsvarar den 
rapportering om anpassningsåtgärder som in-
går i den landsrapport som ska sändas till 
klimatkonventionens sekretariat. 

15 §. Myndigheternas uppgifter. Arbetsför-
delningen vid beredningen av de klimatpoli-
tiska planerna ska enligt förslaget vara lik-
nande som vid det nuvarande klimatpolitiska 
beslutsfattandet, vilket innebär att varje mini-
sterium ansvarar för beredningen av de kli-
matpolitiska planerna och uppföljningen av 
dem inom sitt eget förvaltningsområde. I reg-
lementet för statsrådet (262/2003) finns be-
stämmelser om ministeriernas ansvarsområ-
den och fördelningen av ärenden mellan 
dem. 

Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen 
har arbets- och näringsministeriet ansvar för 
samordningen av den långsiktiga klimatpoli-
tiska planen, miljöministeriet för samord-
ningen av den klimatpolitiska planen på me-
dellång sikt och jord- och skogsbruksministe-
riet för samordningen av den nationella pla-
nen för anpassning till klimatförändringen. 
Dessutom ska samordningen av de olika sek-
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torsvisa aspekterna koordineras i den behöri-
ga ministerarbetsgruppen (för närvarande den 
energi- och klimatpolitiska ministerarbets-
gruppen) och i det samarbetsorgan bestående 
av tjänstemän från ministerierna (för närva-
rande det s.k. klimat- och energipolitiska 
kontaktnätet) som bistår ministerarbetsgrup-
pen i fråga. 

Miljöministeriet ansvarar för sammanstäl-
landet av klimatårsberättelsen. 

Enligt 2 mom. hör ansvaret för styrningen 
och verkställigheten av de planer som det fö-
reskrivs om i lagen till varje ministerium i 
fråga om deras eget verksamhetsområde. 

I 3 mom. föreskrivs det om Statistikcentra-
lens roll som ansvarsenhet för det nationella 
systemet för inventering av växthusgaser. I 
bestämmelsen är det fråga om den skyldighet 
att utse en ansvarig aktör för det system för 
inventering av växthusgaser som det före-
skrivs om i Kyotoprotokollet till Förenta na-
tionernas ramkonvention om klimatföränd-
ringar. Denna skyldighet baserar sig närmare 
på partskonferensens beslut 19/CMP.1 som 
godkändes den 9 december 2005 i Montreal 
och gäller verkställandet av Kyotoprotokollet 
(beslutet är i kraft som förordning med stöd 
av republikens presidents förordning 
376/2006).  Bestämmelser om det nationella 
inventeringssystemet finns också i EU:s för-
ordning om en övervakningsmekanism (arti-
kel 5). Enligt 2 § 2 mom. i lagen om Stati-
stikcentralen (48/1992) utför Statistikcentra-
len utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. i 
samma paragraf också andra uppgifter som 
stadgas eller bestäms för den. Statistikcentra-
lens nuvarande uppgifter som ansvarsenhet 
för inventeringssystemet grundar sig på ett 
principbeslut som statsrådet utfärdade 2003 
och på ett avtal mellan miljöministeriet och 
Statistikcentralen. På grund av ärendets bety-
delse är det motiverat att föreskriva om an-
svarsenhetens uppgifter på lagnivå. 

Enligt 4 mom. får det utfärdas närmare be-
stämmelser om de myndighetsuppgifter som 
avses i paragrafen genom förordning av stats-
rådet. 

16 §. Vetenskapligt sakkunnigorgan. Enligt 
förslaget ska statsrådet som stöd för plane-
ringen av klimatpolitiken och beslutsfattan-
det om den tillsätta ett vetenskapligt och obe-
roende sakkunnigorgan, Finlands klimatpa-

nel. Ansvaret för det egentliga framtagandet 
av kunskap om klimatförändringen ska fort-
farande finnas hos forskningsinstitut inom 
olika förvaltningsområden samt universitet 
och högskolor. Sakkunnigorganets uppgifter 
anknyter till behandlingen och sammanställ-
ningen av denna kunskap i enlighet med be-
hovet av kunskap. Sakkunnigorganet enligt 
den föreslagna lagen ersätter den nuvarande 
Klimatpanel som tillsatts genom beslut av 
miljöministeriet. 

Enligt 1 mom. är sakkunnigorganets upp-
gift att för planeringen och uppföljningen av 
klimatpolitiken samla ihop och analysera ve-
tenskaplig kunskap om begränsningen av och 
anpassningen till klimatförändringen.  Sak-
kunnigorganet kan också utföra andra upp-
gifter som passar dess uppgiftsbeskrivning 
och som hör samman med framställandet av 
en kunskapsbas om klimatförändringen. En 
förutsättning för sakkunnigorganets oberoen-
de är att det också utifrån eget omdöme kan 
utföra utredningar som hänför sig till klimat-
förändringen. 

Enligt 2 mom. ska det ingå representanter 
från olika vetenskapsområden i sakkunnigor-
ganet. Sakkunnigorganets medlemmar ska 
utses för en viss tid. 

Enligt 3 mom. kan närmare bestämmelser 
om klimatpanelens verksamhet och samman-
sättning dessutom utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

17 §. Ikraftträdande. I paragrafen före-
skrivs det om lagens ikraftträdande. 
 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

Med stöd av den föreslagna lagen får det 
utfärdas närmare bestämmelser om de myn-
dighetsuppgifter som det föreskrivs om i la-
gen samt om uppgifterna för och samman-
sättningen av det vetenskapliga sakkunnigor-
gan som ska tillsättas med stöd av lagen. 
 
3  Ikraftträdande 

Man strävar efter att sätta lagen i kraft så 
snart som möjligt för att verkställa det sy-
stem för planering av klimatpolitiken som fö-
reslås i lagen. Det föreslås att en klimatpoli-
tisk plan på medellång sikt enligt 9 § utarbe-
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tas varje valperiod. Vid bestämmandet av 
den tidpunkt då lagen träder i kraft är det där-
för ändamålsenligt att beakta att den nuva-
rande valperioden slutar våren 2015. Därför 
avses lagen träda i kraft vid ingången av den 
valperiod som följer på antagandet av lagen 
eller så snart som möjligt efter ingången av 
den valperioden. 

Det föreslås dessutom att lagen ska inne-
hålla närmare övergångsbestämmelser om 
när den långsiktiga klimatpolitiska planen 
enligt 7 § och den nationella planen för an-
passning till klimatförändringen enligt 8 § 
ska utarbetas första gången efter lagens 
ikraftträdande. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

4.1 Allmänt 

Klimatlagen gäller statsförvaltningen och 
har således ingen direkt inverkan på indivi-
dens rättigheter och skyldigheter. Klimatför-
ändringen, åtgärderna för begränsning av 
klimatförändringen och åtgärderna för an-
passning till klimatförändringen kan dock in-
verka också på individens rättigheter och 
skyldigheter.  Dessa verkningar måste utre-
das i tid medan beredningen av verkställighe-
ten av klimatlagens planer pågår. 

Enligt den föreslagna klimatlagen krävs att 
det vid beredningen av de planer som det fö-
reskrivs om i lagen ges tillfälle för allmänhe-
ten att bekanta sig med utkasten till planer 
och skriftligen framföra sin åsikt om dem.  
Klimatlagen uppfyller därmed den bestäm-
melse i 20 § 2 mom. i grundlagen (731/1999) 
enligt vilken det allmänna ska verka för att 
alla tillförsäkras en sund miljö och att var 
och en har möjlighet att påverka beslut i frå-
gor som gäller den egna livsmiljön.  Klimat-
lagen uppfyller också den princip som det fö-
reskrivs om i 2 § 2 mom., nämligen att det 
hör till demokratin att den enskilde har rätt 
att ta del i och påverka samhällets och livs-
miljöns utveckling. 
 
4.2 Lagstadgat redogörelseförfarande 

På grund av den speciella karaktär som 
klimatpolitiken har och den djupa inverkan 

som klimatförändringen har på flera sam-
hällsområden är det ändamålsenligt att riks-
dagen deltar i planeringen av klimatpolitiken. 

I 11 § i den föreslagna klimatlagen före-
skrivs det att statsrådet ska lämna riksdagen 
en redogörelse om den långsiktiga klimatpo-
litiska plan som avses i 7 §. På motsvarande 
sätt ska riksdagen lämnas en redogörelse om 
den nationella plan för anpassning till klimat-
förändringen som avses i 8 § och den klimat-
politiska plan på medellång sikt som det fö-
reskrivs om i 9 §. Genom det lagstadgade re-
dogörelseförfarande som det föreskrivs om i 
klimatlagen kan riksdagen ta ställning till de 
klimatpolitiska planer som statsrådet har an-
tagit. Förfarandet ökar inte planernas förplik-
tande roll rent juridiskt, men det understryker 
planernas betydelse och deras förpliktande 
roll ur politisk synvinkel. Redogörelseförfa-
randet har i detta avseende använts också 
förut inom klimatpolitiken: redogörelser som 
har lämnats är bl.a. en nationell energi- och 
klimatstrategi (SRR 2/2013 rd) samt statsrå-
dets framtidsredogörelse om klimat- och 
energipolitiken (SRR 8/2009 rd). 

Uttömmande bestämmelser om anhängig-
görandet och behandlingen av ärenden finns i 
grundlagen och riksdagens arbetsordning. De 
alternativ som grundlagen ger för att lämna 
de klimatpolitiska planer som statsrådet har 
antagit till riksdagen för behandling är med-
delande och redogörelse. Bestämmelser om 
det förfarande där statsrådet ger riksdagen ett 
meddelande eller en redogörelse finns i 44 § i 
grundlagen. Enligt 1 mom. i den paragrafen 
kan statsrådet "ge riksdagen meddelanden el-
ler redogörelser i frågor som gäller rikets sty-
relse eller internationella förhållanden". Det 
berättelseförfarande som det föreskrivs om i 
46 § i grundlagen kan på grund av sin karak-
tär dock inte användas för riksdagens be-
handling av de klimatpolitiska planerna. 

Enligt den regeringsproposition som gäller 
grundlagen (RP 1/1998 rd) kan statsrådet väl-
ja vilket förfarande det föredrar i ett ärende, 
eftersom både meddelanden och redogörelser 
kan upptas av samma typer av sakfrågor.  
Grundlagsutskottet har i två utlåtanden 
(GrUU 5/2004 rd och 37/2006 rd) ansett att 
att det rimmar väldigt illa med ett grundlags-
fäst system, enligt vilket statsrådet på eget 
initiativ ger riksdagen meddelanden och re-
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dogörelser, att statsrådet genom bestämmel-
ser i lag åläggs att lämna en redogörelse till 
riksdagen, och utskottet har rekommenderat 
att bestämmelser som avser detta stryks från 
de lagförslag som då behandlades.  Grund-
lagsutskottet ansåg i sina utlåtanden att det i 
konstitutionell mening vore mycket naturli-
gare att en sådan förpliktelse är politisk och 
därmed baserar sig på den vilja riksdagen 
uppger i sitt svar. 

Grundlagsutskottet har dock inte ansett att 
en lagstadgad skyldighet att ge meddelanden 
strider mot grundlagen och har inte anmärkt 
på användningen av en lagstadgad redogörel-
se för att koppla riksdagen till ett förfarande 
där beslutet fattas av republikens president. 
En bestämmelse om detta ingår i 3 § i lagen 
om militär krishantering (211/2006). Enligt 
den är statsrådet skyldigt att i vissa fall före-
lägga riksdagen en redogörelse, bl.a. innan 
ett förslag till avgörande om Finlands delta-
gande i militär krishantering läggs fram. 
Skyldigheten att förelägga en redogörelse 
gäller dock endast militärt särskilt krävande 
uppdrag och uppdrag som inte baserar sig på 
bemyndigande av FN:s säkerhetsråd.  I sitt 
utlåtande om lagförslaget i fråga (GrUU 
54/2005 rd) tog grundlagsutskottet ställning 
till riksdagens sätt att delta i beslutsfattandet 
om krishantering och ansåg att det är lämpli-
ga samrådsförfaranden att riksdagens utri-
kesutskott hörs och att riksdagen får en redo-
görelse i beslutsprocessen kring ett finländskt 
deltagande i fredsbevarande operationer. 

På basis av ställningstagandet till 3 § i la-
gen om militär krishantering kan det anses att 
grundlagsutskottet har utgått ifrån att man av 
särskilt vägande skäl kan göra avkall på det 
negativa förhållningssättet till ett lagstadgat 
redogörelseförfarande. 

Med tanke på den föreslagna klimatlagen 
kan ett förfarande som baserar sig på en re-
dogörelse som ges till riksdagen anses vara 
ett lämpligt sätt att genomföra hörandet av 
riksdagen, med beaktande av i första hand 
klimatfrågornas karaktär och samhälleliga 
betydelse.  Bestämmelsen om ansvar för mil-
jön i 20 § i grundlagen kan anses gälla också 
åtgärderna för begränsning och anpassning 

till klimatförändringen.  För ett lagstadgat 
redogörelseförfarande talar också vikten av 
riksdagens medverkan som följer på förfa-
randet i det klimatpolitiska beslutsfattandet 
och bristen på alternativ som tryggar denna 
medverkan. På ovan anförda grunder motsva-
rar kopplandet av riksdagen till systemet för 
planering och uppföljning av klimatfrågor 
den ställning som högsta statsorgan som en-
ligt 2 § i grundlagen hör till riksdagen. 
 
4.3 Klimatårsberättelse 

I 46 § i grundlagen föreskrivs det om berät-
telser som ska lämnas till riksdagen. Enligt 
den ska statsrådet årligen lämna riksdagen en 
berättelse om regeringens verksamhet och 
om regeringens åtgärder med anledning av 
riksdagens beslut samt en berättelse om sköt-
seln av statsfinanserna och om hur budgeten 
har följts. Enligt 2 mom. kan det föreskrivas 
om andra än i 1 mom. avsedda berättelser 
som ska lämnas till riksdagen förutom i 
grundlagen också genom vanlig lag eller i 
riksdagens arbetsordning. 

I grundlagen eller riksdagens arbetsordning 
definieras inte vad som i dem avses med be-
rättelser som det genom lag kan föreskrivas 
om att ska lämnas till riksdagen. Det är eta-
blerad praxis att berättelser som lämnas till 
riksdagen handlat om utveckling som gäller 
redan genomförd myndighetsverksamhet el-
ler konsekvenser av lagstiftning. I den kli-
matårsberättelse som det föreskrivs om i 14 § 
i den föreslagna klimatlagen ingår uppgifter 
om utsläppsutvecklingen och förverkligandet 
av de planerade klimatpolitiska åtgärderna 
samt eventuella ytterligare åtgärder som 
statsrådet har beslutat om. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan för-
slaget till klimatlag behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. Med hänsyn till de stats-
författningsrättsliga synpunkter som hänför 
sig till förslaget anser regeringen det dock 
önskvärt att utlåtande om propositionen in-
hämtas av grundlagsutskottet. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Klimatlag 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 § 

Lagens syfte och mål 

Syftet med denna lag är att  
1) fastställa ramarna för planeringen av 

Finlands klimatpolitik och uppföljningen av 
genomförandet av den, 

2) effektivisera och samordna de statliga 
myndigheternas verksamhet när det gäller 
planering och uppföljning av verkställigheten 
av åtgärder som syftar till begränsning av 
och anpassning till klimatförändringen 

3) utöka riksdagens och allmänhetens möj-
ligheter att delta i och inverka på planeringen 
av Finlands klimatpolitik. 

Målet med lagen och planeringssystemet 
för klimatpolitiken är att  

1) bidra till att säkerställa att de åtaganden 
fullgörs som gäller minskning och övervak-
ning av växthusgasutsläpp och som följer av 
de avtal som är bindande för Finland och av 
Europeiska unionens lagstiftning,  

2) minska antropogena växthusgasutsläpp i 
atmosfären, genom nationella åtgärder bidra 
till att begränsa klimatförändringen och an-
passa sig till den.  
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om de 
statliga myndigheternas uppgifter vid utarbe-
tandet av klimatpolitiska planer och säker-
ställandet av att dessa verkställs.  

Utöver vad som föreskrivs i denna lag om 
begränsning av eller anpassning till klimat-
förändringen ska bestämmelserna om dessa 
frågor i andra lagar iakttas. 

Bestämmelser om de växthusgasutsläpp 
som omfattas av utsläppshandelssektorn och 
om åtgärder för att minska dem finns i lagen 
om utsläppshandel (311/2011), lagen om 
handel med utsläppsrätter för luftfart 
(34/2010) och lagen om användning av Kyo-
tomekanismerna (109/2007). 

 
3 § 

Verkningar för annan planering och annat 
beslutsfattande 

De planer som utarbetats med stöd av den-
na lag ska, så som det föreskrivs särskilt om 
dem i någon annan lag, beaktas vid sådan 
planering och sådant beslutsfattande enligt 
annan lagstiftning som gäller åtgärder för 
minskning av växthusgasutsläpp, begräns-
ning av klimatförändringen och anpassning 
till klimatförändringen. 
 
 

4 § 

Åtgärder som främjar begränsningen av och 
anpassningen till klimatförändringen 

Statliga myndigheter ska i sin verksamhet i 
den utsträckning det är möjligt främja ge-
nomförandet av de planer som avses i denna 
lag. 
 

5 § 

Definitioner  

I denna lag avses med 
1) växthusgas koldioxid, metan, dikväve-

oxid, fluorkolväten, perfluorkarboner, sva-
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velhexafluorid, kvävetrifluorid och andra 
gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som absorberar 
och återkastar infraröd strålning, så som det 
anges i de gällande internationella åtaganden 
som binder Finland,  

2) klimatförändring en förändring av kli-
matet som är direkt eller indirekt hänförlig 
till mänsklig verksamhet, som ändrar sam-
mansättningen av den globala atmosfären 
och som går utöver naturliga klimatvariatio-
ner som observerats under jämförbara tidspe-
rioder, 

3) begränsning av klimatförändringen 
hindrande av antropogena växthusgasutsläpp 
från att uppstå och komma ut i atmosfären 
samt lindring eller avhjälpande av klimatför-
ändringens effekter i övrigt,  

4) anpassning till klimatförändringen åt-
gärder genom vilka man förbereder sig på 
och anpassar sig till klimatförändringen och 
dess effekter samt åtgärder med hjälp av vil-
ka man kan dra nytta av de effekter som har 
anknytning till klimatförändringen, 

5) politiska åtgärder åtgärder som utförs av 
statliga myndigheter och som påverkar växt-
husgasutsläppen och anpassningen till kli-
matförändringen, 

6) nationellt system för inventering av 
växthusgaser det nationella inventeringssy-
stem som avses i artikel 3.2 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 
525/2013 om en mekanism för att övervaka 
och rapportera utsläpp av växthusgaser och 
för att rapportera annan information på na-
tionell nivå och unionsnivå som är relevant 
för klimatförändringen och om upphävande 
av beslut nr 280/2004/EG, 

7) nationellt system för rapportering av po-
litiska åtgärder det system för politiska stra-
tegier och åtgärder och prognoser som avses 
i artikel 3.15 i den förordning som nämns i 6 
punkten, 

8) utsläppshandelssektorn de i 2—5 § i la-
gen om utsläppshandel avsedda utsläpp som 
faller under den lagens tillämpningsområde 
samt de i 2 § i lagen om handel med ut-
släppsrätter för luftfart avsedda utsläpp som 
faller under den lagens tillämpningsområde, 

9) den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln de växthusgasutsläpp som av-
ses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rå-

dets beslut nr 406/2009/EG om medlemssta-
ternas insatser för att minska sina växthus-
gasutsläpp i enlighet med gemenskapens åta-
ganden om minskning av växthusgasutsläp-
pen till 2020. 
 
 

6 § 

Planeringssystem för klimatpolitiken 

Planeringssystemet för klimatpolitiken en-
ligt denna lag består av följande delar: 

1) en långsiktig klimatpolitisk plan, 
2) en klimatpolitisk plan på medellång sikt 

som grundar sig på beräkningarna i och må-
len för den plan som avses i 1 punkten, 

3) en nationell plan för anpassning till kli-
matförändringen. 

Syftet med planeringssystemet för klimat-
politiken är att lägga fast målen för minsk-
ning av växthusgasutsläpp och anpassning 
till klimatförändringen samt de åtgärder som 
behövs inom olika förvaltningsområden för 
att uppnå målen, så som det föreskrivs nedan. 

Målet med planeringssystemet för klimat-
politiken är att det ska bidra till att säkerställa 
att de totala utsläppen av antropogena växt-
husgaser i atmosfären som tillräknas Finland 
till år 2050 har minskat med minst 80 procent 
jämfört med 1990 års nivå.  Om det i ett in-
ternationellt avtal som är bindande för Fin-
land eller i Europeiska unionens lagstiftning 
ingår ett mål för minskning av de totala ut-
släppen av växthusgaser till 2050 som avvi-
ker från ovannämnda mål, ska det långsiktiga 
mål för minskning av utsläpp som ingår i 
planeringssystemet basera sig på det. I plane-
ringen av anpassningen till klimatförändring-
en är målet att främja hanteringen av de ris-
ker som klimatförändringen orsakar och den 
branschspecifika anpassningen till klimatför-
ändringen. 

I utarbetandet av de klimatpolitiska planer-
na är målet att på ett kostnadseffektivt sätt 
sträva efter att både begränsa klimatföränd-
ringen och anpassa sig till den. De mål och 
åtgärder som gäller begränsning av och an-
passning till klimatförändringen ska i planer-
na fastläggas utifrån vetenskapliga fakta så 
att hänsyn tas till klimatförändringens fram-
skridande, dess sannolika positiva och nega-
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tiva effekter, faror och risker i anslutning till 
den samt möjligheter till förhindrande av 
olyckor och begränsning av deras skadliga 
verkningar. I den planering som gäller jord-
bruksproduktion ska det säkerställas att de 
åtgärder som hör samman med begränsning-
en av klimatförändringen planeras och ge-
nomförs så att de inte äventyrar den inhems-
ka livsmedelsproduktionen eller den globala 
livsmedelstryggheten. 

Vid utarbetandet av de klimatpolitiska pla-
nerna ska hänsyn dessutom tas till 

1) de skyldigheter som följer av internatio-
nella avtal som är bindande för Finland och 
av Europeiska unionens lagstiftning, 

2) den information som tagits fram genom 
det nationella systemet för inventering av 
växthusgaser och det nationella systemet för 
rapportering av politiska åtgärder, 

3) aktuell vetenskaplig kunskap om klimat-
förändringen samt bedömningar av utveck-
lingen av den internationella klimatpolitiken 
och Europeiska unionens klimatpolitik, 

4) miljömässiga, ekonomiska och sociala 
faktorer i enlighet med principen om hållbar 
utveckling, 

5) nivån på och utvecklingen av tekniken 
för minskning av växthusgaser, begränsning 
av klimatförändringen och anpassning till 
den, 

6) andra faktorer som är väsentliga för 
samhällsutvecklingen. 
 
 

7 §  

Långsiktig klimatpolitisk plan 

Statsrådet ska minst vart tionde år anta en 
långsiktig klimatpolitisk plan för de viktigas-
te politiska åtgärder som riktas till utsläpps-
handelssektorn och den sektor som inte om-
fattas av utsläppshandeln och som syftar till 
uppnåendet av de i 6 § 3 mom. avsedda lång-
siktiga mål som gäller minskning av växt-
husgasutsläpp samt begränsning av och an-
passning till klimatförändringen. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska i 
den långsiktiga klimatpolitiska planen anges 
också följande omständigheter: 

1) scenarier för växthusgasutsläpp fram till 
2050 som baserar sig på de mål för minsk-

ning av växthusgaser som anges i 6 § 3 mom. 
samt centrala branschspecifika tillvägagång-
salternativ för att uppnå det långsiktiga målet 
för minskning av utsläpp,  

2) en beskrivning av de internationella och 
europeiska klimatpolitiska förhållandena och 
utvecklingsutsikterna för dessa på lång sikt, 

3) en uppskattning av utvecklingsutsikterna 
för metoder för minskning av växthusgasut-
släpp ur finländsk synvinkel, 

4) andra omständigheter som anses behöv-
liga. 
 
 

8 § 

Nationell plan för anpassning till klimatför-
ändringen 

Statsrådet ska minst vart tionde år anta en 
nationell plan för anpassning till klimatför-
ändringen. 

Anpassningsplanen ska innehålla en risk- 
och sårbarhetsgranskning och handlingspro-
gram för anpassning inom olika förvalt-
ningsområden enligt behov. 
 
 

9 § 

Klimatpolitisk plan på medellång sikt 

Statsrådet ska en gång per valperiod anta 
en klimatpolitisk plan på medellång sikt. 
Planen ska innehålla ett åtgärdsprogram där 
det presenteras åtgärder för minskning av an-
tropogena växthusgasutsläpp och begräns-
ning av klimatförändringen inom den sektor 
som inte omfattas av utsläppshandeln, samt 
bedömningar av utvecklingen av växthusgas-
utsläppen och de politiska åtgärdernas inver-
kan på den.  

I det klimatåtgärdsprogram som avses i 
1 mom. ska följande omständigheter anges: 

1) de åtaganden att minska utsläppen av 
växthusgaser som följer av internationella 
avtal och av Europeiska unionens lagstift-
ning, 

2) nuvarande politiska åtgärder för minsk-
ning av växthusgasutsläpp som riktar sig till 
den sektor som inte omfattas av utsläppshan-
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deln och en bedömning av hur verkningsfulla 
åtgärderna är, 

3) sådana nya politiska åtgärder riktade till 
den sektor som inte omfattas av utsläppshan-
deln som eventuellt behövs för att uppnå de 
mål för minskning av växthusgasutsläpp som 
anges i den i 7 § avsedda långsiktiga klimat-
politiska planen och de i 1 punkten i detta 
moment avsedda åtagandena samt en be-
dömning av hur verkningsfulla åtgärderna är, 

4) andra omständigheter som anses behöv-
liga. 

I de bedömningar av utvecklingen av växt-
husgasutsläpp som avses i 1 mom. ska föl-
jande omständigheter anges: 

1) uppgifter om hur Finlands totala utsläpp 
av växthusgaser har utvecklats sedan 1990, 

2) uppgifter om hur utsläppen från ut-
släppshandelssektorn och den sektor som inte 
omfattas av utsläppshandeln har utvecklats 
sedan 2005, 

3) en uppskattning av hur de totala utsläp-
pen av växthusgaser, och separat utsläppen 
från den sektor som inte omfattas av ut-
släppshandeln, utvecklas under de 10—20 
åren efter att planen antogs, utifrån nuvaran-
de politiska åtgärder, 

4) en uppskattning av hur utsläppen inom 
den sektor som inte omfattas av utsläppshan-
deln utvecklas under de 10–20 åren efter att 
planen antogs, utifrån nuvarande politiska åt-
gärder och de nya politiska åtgärder som av-
ses i 2 mom. 3 punkten, 

5) andra omständigheter som anses behöv-
liga. 

Den klimatpolitiska planen på medellång 
sikt ska till behövliga delar samordnas med 
planeringen av energi- och trafikpolitiken. 
 
 

10 § 

Beredningen av de klimatpolitiska planerna 

Vid beredningen av de klimatpolitiska pla-
ner som avses i 7—9 § ska allmänheten ges 
tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan 
och skriftligen framföra sin åsikt om den. 
Dessutom ska det begäras utlåtande om ut-
kastet till plan av centrala myndigheter och 
sammanslutningar samt av det vetenskapliga 
sakkunnigorgan som avses i 16 §.  

Bestämmelser om bedömningen av miljö-
konsekvenserna av de klimatpolitiska planer-
na finns i lagen om bedömning av miljökon-
sekvenserna av myndigheters planer och 
program (200/2005). När planerna utarbetas 
ska också deras ekonomiska och sociala kon-
sekvenser samt övriga konsekvenser utredas i 
den omfattning som behövs. 
 
 

11 § 

Redogörelse till riksdagen 

Statsrådet ska lämna riksdagen en redogö-
relse om en långsiktig klimatpolitisk plan en-
ligt 7 § som statsrådet antagit. I redogörelsen 
ska vid behov ingå uppgifter om den natio-
nella plan för anpassning till klimatföränd-
ringen som avses i 8 §. 

Statsrådet ska lämna riksdagen en redogö-
relse om en klimatpolitisk plan på medellång 
sikt enligt 9 § som statsrådet antagit. 
 
 

12 § 

Uppföljning av genomförandet av de klimat-
politiska planerna 

Statsrådet ska i tillräcklig grad följa upp 
genomförandet av de klimatpolitiska planer 
som avses i 7—9 § för att konstatera om man 
genom de politiska åtgärder som anges i pla-
nerna uppnår de mål för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen som anges 
i planerna.  Utifrån uppföljningen fattar stats-
rådet vid behov beslut om ytterligare åtgärder 
som behövs för att uppnå målen. 

Statsrådet ska följa upp huruvida det mål 
för minskning av utsläpp som avses i 6 § 
3 mom. är tillräckligt utifrån den aktuella ve-
tenskapliga kunskapen om hur klimatföränd-
ringen framskrider, samt för att säkerställa att 
målet överensstämmer med de åtaganden 
som följer av internationella avtal som är 
bindande för Finland och av Europeiska uni-
onens lagstiftning.  

Utfallet av den uppskattade utveckling av 
växthusgasutsläpp som ingår i de klimatpoli-
tiska planer som avses i 7 och 9 § ska följas 
upp på basis av de uppgifter om Finlands 
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växthusgasutsläpp som årligen tas fram ge-
nom det nationella systemet för inventering 
av växthusgaser. I uppföljningen av planerna 
ska de uppgifter som tagits fram genom det 
nationella systemet för rapportering av poli-
tiska åtgärder dessutom beaktas. 

Allmänheten ska ges tillräcklig information 
om resultaten av uppföljningen. 
 
 
 

13 § 

Ändring av de klimatpolitiska planerna 

Statsrådet ska i enlighet med ett beslut en-
ligt 12 § 1 mom. om ytterligare åtgärder änd-
ra de klimatpolitiska planer som avses i 7—9 
§. Vid ändringen av planerna ska det iakttas 
vad som i 10 § föreskrivs om förfarandet vid 
beredningen av planerna. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan de 
klimatpolitiska planer som avses i 7—9 § 
ändras också på grund av brister i uppgifter 
av liten betydelse som upptäckts i dem. Så-
dana ändringar kan göras utan att iaktta det 
förfarande som anges i 10 §.  
 
 
 

14 § 

Klimatårsberättelse 

Statsrådet ska varje kalenderår sända riks-
dagen uppgifter om utsläppsutvecklingen och 
om hur de mål för minskning av utsläpp som 
ingår i den klimatpolitiska planen på medel-
lång sikt enligt 9 § förverkligats och de ytter-
ligare åtgärder enligt 12 § 1 mom. som krävs 
för att de ska uppnås (klimatårsberättelse). 

Som en del av klimatårsberättelsen ska 
statsrådet vartannat år sända riksdagen de i 
9 § 1 mom. avsedda uppgifter som gäller ge-
nomförandet av de politiska åtgärderna. 

I klimatårsberättelsen ska minst en gång 
per valperiod i behövlig omfattning inklude-
ras en bedömning av hur tillräckliga och ef-
fektiva anpassningsåtgärderna enligt den an-
passningsplan som avses i 8 § är, och vid be-
hov en redogörelse för hur de planerade an-

passningsåtgärderna har genomförts inom 
olika förvaltningsområden.  
 

15 § 

Myndigheternas uppgifter 

Varje ministerium bereder den del av de i 
7—9 § avsedda klimatpolitiska planerna som 
gäller det egna förvaltningsområdet och leve-
rerar de uppgifter som gäller förvaltningsom-
rådet för den klimatårsberättelse som avses i 
14 §. För samordningen och sammanställan-
det av de klimatpolitiska planerna svarar ar-
bets- och näringsministeriet i fråga om den 
långsiktiga klimatpolitiska planen enligt 7 §, 
jord- och skogsbruksministeriet i fråga om 
den nationella planen för anpassning till kli-
matförändringen enligt 8 § och miljöministe-
riet i fråga om den klimatpolitiska planen på 
medellång sikt enligt 9 §. För sammanstäl-
landet av klimatårsberättelsen svarar miljö-
ministeriet. 

Styrningen och uppföljningen av verkstäl-
ligheten av de planer som avses i denna lag 
åligger varje ministerium i fråga om det egna 
ansvarsområdet. 

Statistikcentralen är ansvarsenhet för det 
nationella systemet för inventering av växt-
husgaser.  

Närmare bestämmelser om de myndighets-
uppgifter som avses i denna paragraf får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 
 

16 § 

Vetenskapligt sakkunnigorgan 

Statsrådet ska tillsätta ett vetenskapligt och 
oberoende sakkunnigorgan som stöd för pla-
neringen av klimatpolitiken och beslutsfat-
tandet om den. Sakkunnigorganets namn är 
Finlands klimatpanel och dess uppgift är att 
för planeringen och uppföljningen av klimat-
politiken sammanställa och analysera veten-
skaplig kunskap om begränsningen av och 
anpassningen till klimatförändringen. Sak-
kunnigorganet kan också utföra andra upp-
gifter som gäller framställandet av en kun-
skapsbas om klimatförändringen. 



 RP 82/2014 rd  
  

 

55 

I sakkunnigorganet ska olika vetenskaps-
områden vara representerade. Sakkunnigor-
ganets medlemmar utses för viss tid. 

Närmare bestämmelser om det vetenskap-
liga sakkunnigorganets uppgifter och sam-
mansättning får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

17 § 

Ikraftträdande  

Denna lag träder i kraft den    20  .  

————— 
 
 

Helsingfors den 5 juni 2014 

 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Miljöminister Ville Niinistö 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


