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Luxemburg, 20. marraskuuta 2019

EU raportoi hyvin kasvihuonekaasupäästöistä
mutta tarvitsee paremman käsityksen tulevista
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä,
toteavat tarkastajat
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n
kasvihuonekaasupäästöjä koskevista tiedoista raportoidaan kansainvälisten vaatimusten
mukaisesti ja päästöjen inventaariot ovat vuosien mittaan parantuneet. Tarkastajat toteavat
kuitenkin, että yksittäisiltä aloilta, kuten maa- ja metsätaloudesta, on tarpeen saada parempi
käsitys. Tarkastajat ehdottavat myös lisäparannuksia raportointiin siitä, kuinka EU:n ja
kansallisten hillitsemispolitiikkojen avulla kyetään saavuttamaan vuosien 2020, 2030 ja 2050
päästövähennystavoitteet.
EU osallistuu maailmanlaajuisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimiin. Sen tavoitteena
on leikata omia päästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 40 prosentilla vuoteen 2030
mennessä ja 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttamisessa
tapahtuvaa edistystä seurataan EU:n ja sen jäsenvaltioiden vuotuisen
kasvihuonekaasuinventaarioita koskevan raportoinnin avulla. Ne laativat myös ennusteita, joissa
arvioidaan tulevaa edistymistä päästöjen vähentämisessä. Ennusteista käy ilmi suuntaa-antavasti,
saavutetaanko hillitsemispolitiikoilla ja -toimenpiteillä myönteisiä vaikutuksia.
Tarkastajat arvioivat, onko Euroopan komissio tarkistanut Euroopan ympäristökeskuksen (EYK)
avustamana asianmukaisesti, millaisia EU:n kasvihuonekaasuinventaariot ja suunniteltuja
päästövähennyksiä koskevat tiedot ovat laadultaan.
Tarkastajat havaitsivat, että EU:n ja jäsenvaltioiden inventaariot kattoivat kansainvälisten
raportointisääntöjen mukaisesti seitsemän pääasiallista kasvihuonekaasua kaikilla keskeisillä
aloilla. Tarkastajat havaitsivat niin ikään, että EU:n kasvihuonekaasuinventaario on parantunut
ajan myötä. Inventaarioiden laaduntarkastus oli asianmukainen, ja yleinen epävarmuus on viime
vuosina vähentynyt. Maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden aloilla (LULUCFaloilla) ei kuitenkaan toteutettu samantyyppisiä tarkastuksia kuin muilla aloilla.
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“Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja sen avulla tapahtuva ilmaston lämpenemisen
rajoittaminen on ensisijainen haaste, johon EU:n on kyettävä vastaamaan”, toteaa
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolaos Milionis.
“Komissio pyrkii antamaan tarkkoja tietoja päästötasoista. Nyt sen olisi edelleen parannettava
kehityssuuntauksista annettavia tietoja ja toimintapolitiikkojen vaikutustenarviointeja.”
Vuodelle 2020 määritettyjen päästövähennysten saavuttamiseksi EU on asettanut tavoitearvoja,
joiden yhteydessä otetaan huomioon suurin osa raportoitavista tiedoista. Tämä koskee myös
kansainvälistä ilmailua. Ensimmäiset tavoitearvot on kuitenkin asetettu LULUCF-alojen osalta
vuodelle 2030 ja kansainvälisen rahtilaivaliikenteen osalta vuodelle 2050 määrittämättä lainkaan
EU:ta koskevia välitavoitteita tai vähentämistoimenpiteitä. EU:n antama ohjeistus ja tuki ovat
auttaneet jäsenvaltioita parantamaan ennusteitaan. Tarkastajat kuitenkin varoittavat, että
komissio ei arvioinut merkittävien poikkeamien riskiä sen itse laatimaan EU:n maailmanlaajuiseen
viiteskenaarioon nähden. Jäsenvaltioiden yhteenkootut ennusteet vuoden 2023 jälkeiselle ajalle
osoittavat tällä hetkellä vähäisempiä päästövähennyksiä kuin komission viiteskenaario.
Komissio esitti hiljattain strategisen pitkän aikavälin suunnitelman EU:n ilmastoneutraaliuden
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. Komissio on kehittänyt myös useita
etenemissuunnitelmia sellaisten alojen kehittämiseksi, jotka yhdessä tuottavat 70 prosenttia
päästöistä. Näitä aloja ovat esimerkiksi liikenne ja energia. Tällaisia erillisiä etenemissuunnitelmia
ei ole kuitenkaan laadittu muille keskeisille aloille, kuten LULUCF-aloille tai maatalousalalle, sillä
yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelu tapahtuu seitsemän vuoden sykleissä. Komissio
tarkistaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laadun, mutta raportointi käynnissä olevien
toimenpiteiden vaikutuksista on yhä puutteellista. Näin ollen komissio ei pysty antamaan tarkkaa
kuvaa siitä, miten EU:n ja jäsenvaltioiden hillitsemispolitiikat ja -toimenpiteet edistävät vuosille
2020, 2030 ja 2050 suunniteltujen päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
Toimittajille tiedoksi
Yhdistyneiden kansakuntien hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli on arvioinut, että ihmisen
toiminnasta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat tähän mennessä nostaneet maapallon
lämpötilaa noin yhdellä celsiusasteella esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna.
Tämän lämpötilan nousun seurauksia ovat muun muassa merenpinnan nousu ja äärimmäisten
sääolosuhteiden yleistyminen. Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva
puitesopimus, jonka tavoitteena oli kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen, allekirjoitettiin
vuonna 1992. Lisätoimia määritettiin Kioton pöytäkirjassa (1997) ja sittemmin Pariisin
sopimuksessa (2015). Vuoteen 2017 mennessä EU oli vähentänyt päästöjään 21,7 prosentilla
vuoden 1990 tasoon verrattuna.
Erityiskertomus nro 18/2019 ”Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa: raportointi hyvällä tasolla, mutta
parempi käsitys tulevista päästövähennyksistä on tarpeen” on saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
Tilintarkastustuomioistuin on tänä vuonna laatinut kertomuksen alaan läheisesti liittyvistä
aihealueista myös muita julkaisuja, kuten Euroopan ympäristötilinpitoa koskevan
erityiskertomuksen ja katsauksen kestävyysraportoinnista EU:ssa.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille,
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön.
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