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Subject: Reasoned opinion of the Swedish Parliament on the proposal for a regulation 
of the European Parliament and of the Council on the making available on 
the Union market as well as export from the Union of certain commodities 
and products associated with deforestation and forest degradation and 
repealing Regulation (EU) No 995/2010
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Swedish Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned 
proposal for a regulation.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

SVERIGES
RIKSDAG

Riksdagsskrivelse
2021/22:183

Europaparlamentets ordförande 

Ordförande för Europeiska unionens råd 

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlamnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det 
bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 
miljö- och jordbruksutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 
2021/22:MJU19 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till 
förordning om utsläppende på unionens marknad och export från unionen
av visa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och 
skogsförstörelse 

Stockholm den 2 mars 2022

Kerstin Lundgren 

Kristina Svartz
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2021/22:JuU19

BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen har prövat om kommissionens förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om utsläppende på unionens marknad och export från 
unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning 
och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010 
(COM(2021)706) är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Riksdagen anser 
att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och att förslagets inriktning 
medför en detaljreglering av nationellt skogsbruk.

Skälen till riksdagens bedömning är följande. Riksdagen ser ett behov av att 
definitionerna som berör skog och skogsbruk utformas med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen. Begreppet ”avskogningsfri” har särskilt stor 
betydelse för att nå lagsstiftningens syfte. Den globala avskogningen är det 
centrala problemet som kommissionen bör adressera. I förslaget finns 
definitioner så som ”hållbar avverkning” och ”skogsförstörelse”, vilket 
inkluderar en inriktning att ”stora kalavverkningar minimeras”. Sammantaget 
bedöms definitionerna och förslagets inriktning i sin nuvarande utformning 
medföra en detaljregling av nationellt skogsbruk som inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Nationellt skogsbruk regleras bast på nationellt nivå. 
Det är angeläget att det slutliga regelverket är förenligt med det nationella 
självbestämmandet i skogliga frågor och att det inte riskerar att kringskära 
möjligheterna att utforma en kostnadseffektiv politik. Det inkluderar även 
delegering av bestämmanderätt till kommissionen.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2022


