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KORTFATTAD MOTIVERING 

En framgångsrik övergång till en koldioxidsnål ekonomi kräver en stabil klimatpolitisk ram. 

För att påbörja en utfasning av fossila bränslen och genomföra den på ett hållbart sätt måste 

alla sektorer dra sitt strå till stacken. Att inbegripa LULUCF-sektorn i Europeiska unionens 

klimatpolitik från och med 2021 är därför en viktig beståndsdel i en framtidsorienterad 

politik.  

Jord- och skogsbruk fyller en ekologisk, ekonomisk och social funktion för samhället. Den 

mångsidiga rollen hos ett hållbart jord- och skogsbruk måste erkännas i den europeiska 

klimatpolitiken. Incitament att minska växthusgaserna måste därför gå hand i hand med 

tryggad försörjning och ett tydligt ställningstagande för Europa som produktionsplats för 

hållbara livsmedel och biomassa. Jordbruk och hållbar användning av biomassa står inte i 

strid med klimatambitionerna utan bör ses som en del av lösningen.  

För att skapa en rättvis utgångsposition måste de tidigare insatserna i sektorn under alla 

omständigheter beaktas. Det europeiska jordbruket har redan minskat sina utsläpp med 24 % 

sedan 1990.  

Samtidigt är en tydlig åtskillnad mellan fossila och biogena växthusgaser av central betydelse. 

Jord- och skogsbruket får inte degraderas till kolsänkor för andra utsläppskällor. 

Substitutionseffekten av bioenergi, bioekonomi och användning av träprodukter måste 

erkännas. För att klimatmålen ska kunna nås är det mycket viktigt att få fart på den ”gröna 

ekonomin”.  

Därför bör följande ändringar av kommissionsförslaget framhävas: 

1) De som går före med hållbart jordbruk får inte straffas.  

Medlemsstater som under de gångna åren redan har vidtagit miljö- och klimatåtgärder måste 

ha möjlighet att beakta dessa vid beräkningen av jordbrukets basår. 

2) När det gäller skogsarealer och hållbar skogsförvaltning finns det betydande skillnader 

mellan medlemsstaterna.  

Därför är det på sin plats inte bara att satsa på beskogningsåtgärder och deras positiva effekter 

utan även, och framför allt, att erkänna klimatskyddspotentialen hos hållbar skogsförvaltning 

och användning av biomassa.  

3) Vid fastställandet av referensnivån för skog bör det utvecklas ett system som är förenligt 

med subsidiaritetsprincipen.  

Hållbar användning av biomassa, genomförande av EU:s strategi för bioekonomi och 

tryggande av energiförsörjningen måste respekteras i samband med de kriterier som ska 

beaktas vid medlemsstaternas fastställande av referensnivån. Som Europaparlamentet redan 

har krävt i sitt betänkande om en ny EU-skogsstrategi1 bör den ständiga kommittén för 

skogsbruk stärkas och höras av kommissionen i samband med det tekniska stödet. 

                                                 
1 Betänkande om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (2014/2223(INI)), 7 april 

2015.  
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4) Delegerade akter bör uteslutande användas för att ändra icke-väsentliga delar av den 

grundläggande rättsakten   
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den 10 juni 2016 lade 

kommissionen fram ett förslag till EU:s 

ratificering av Parisavtalet. Detta 

lagförslag är ett led i unionens fullgörande 

av åtagandet om utsläppsminskningar inom 

hela ekonomin, vilket bekräftades i det 

planerade nationellt fastställda bidrag för 

unionen och dess medlemsstater som 

överlämnades till sekretariatet för FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar 

(nedan kallad UNFCCC) den 6 mars 

2015.10 

(3) Rådet ratificerade Parisavtalet den 

5 oktober 2016 efter att 

Europaparlamentet gett sitt godkännande 

den 4 oktober 2016. Parisavtalet trädde i 

kraft den 4 november 2016, och dess syfte 

är att hålla den globala 

temperaturhöjningen väl under 2°C över 

den förindustriella nivån och att göra 

ansträngningar för att begränsa den till 

1.5°C över den förindustriella nivån på ett 

sätt som inte hotar 

livsmedelsproduktionen och 

livsmedelstryggheten. Avtalet framhåller 

även betydelsen av hållbar 

skogsförvaltning för att målet om balans 

mellan utsläpp och upptag ska uppnås. 
Detta lagförslag är ett led i unionens 

fullgörande av åtagandet om 

utsläppsminskningar inom hela ekonomin, 

vilket bekräftades i det planerade nationellt 

fastställda bidrag för unionen och dess 

medlemsstater som överlämnades till 

sekretariatet för FN:s ramkonvention om 

klimatförändringar (nedan kallad 

UNFCCC) den 6 mars 2015.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Motivering 

En uppdatering av texten efter att Parisavtalet ratificerats är av nöden. Skäl 3 måste också 

kompletteras med en hänvisning till artikel 2.1 b i Parisavtalet avseende livsmedelsproduktion 

och artikel 5 avseende betydelsen av en hållbar skogsförvaltning för att målet om balans 

mellan utsläpp och upptag ska uppnås. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I Parisavtalet fastställs bl.a. ett 

långsiktigt mål som ligger i linje med målet 

att den globala temperaturhöjningen ska 

ligga väl under 2°C över den förindustriella 

nivån och att ansträngningar ska göras för 

att begränsa den till 1.5°C över den 

förindustriella nivån. För att uppnå detta 

mål bör parterna utarbeta, meddela och 

upprätthålla successiva nationellt 

fastställda bidrag. Parisavtalet ersätter den 

strategi som antogs genom 

Kyotoprotokollet från 1997 och som inte 

kommer att förlängas efter 2020. 

Parisavtalet kräver också en balans mellan 

antropogena utsläpp från olika källor och 

växthusupptag i sänkor under andra hälften 

av detta århundrade, och uppmanar 

parterna att vidta åtgärder för att, i 

förekommande fall, bevara och förbättra 

sänkor och reservoarer för växthusgaser, 

däribland skogar. 

(4) I Parisavtalet fastställs bl.a. ett 

långsiktigt mål som ligger i linje med målet 

att den globala temperaturhöjningen ska 

ligga väl under 2°C över den förindustriella 

nivån och att ansträngningar ska göras för 

att begränsa den till 1.5°C över den 

förindustriella nivån. Syftet är även att öka 

förmågan till anpassning till 

klimatförändringarnas negativa effekter 

och främja den klimatmässiga 

motståndskraften och utvecklingen i 

riktning mot låga växthusgasutsläpp på 

ett sätt som inte hotar 

livsmedelsproduktionen. För att uppnå 

Parisavtalets syfte bör parterna utarbeta, 

meddela och upprätthålla successiva 

nationellt fastställda bidrag. Parisavtalet 

ersätter den strategi som antogs genom 

Kyotoprotokollet från 1997 och som inte 

kommer att förlängas efter 2020. 

Parisavtalet kräver också en balans mellan 

antropogena utsläpp från olika källor och 

växthusupptag i sänkor under andra hälften 

av detta århundrade, och uppmanar 

parterna att vidta åtgärder för att, i 

förekommande fall, bevara och förbättra 

sänkor och reservoarer för växthusgaser, 

däribland skogar. Parterna är medvetna 

om att begränsnings- och 

anpassningsåtgärder bör följa ett 

angreppssätt som är transparent i alla 

delar, med beaktande av ekosystem, och 

bör grunda sig på och vägledas av den 

bästa tillgängliga vetenskapen. 

Motivering 

Skälet om Parisavtalet kompletteras med en hänvisning både till avtalets artikel 2.1 b, för att 

framhålla att sektorn har flera olika mål och utmaningar, och till dess artikel 7. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) För att få till stånd de negativa 

utsläpp som krävs för att uppnå målen i 

Parisavtalet måste upptaget av 

växthusgaser från atmosfären genom 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF) vara robust och bör inte bara 

användas som motvikt mot 

utsläppsminskningar från andra källor. 

Eftersom upptaget genom LULUCF är 

reversibelt bör det inte användas för att 

kompensera för utsläpp och bör 

behandlas som en separat pelare i 

unionens klimatpolitiska ram. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Vid sitt möte den 23–24 oktober 

2014 bekräftade Europeiska rådet också de 

olika mål som fastställts för jordbruks- och 

markanvändningssektorn, där 

minskningspotentialen är mindre, samt 

vikten av samstämmighet mellan unionens 

mål om livsmedelstrygghet och klimatmål. 

Europeiska rådet uppmanade 

kommissionen att undersöka hur en hållbar 

intensifiering av livsmedelsproduktionen 

kan uppmuntras på bästa sätt som samtidigt 

optimerar sektorns bidrag till minskning 

och bindning av växthusgaser, bl.a. genom 

plantering av skog, samt att fastställa en 

policy för hur markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk (nedan 

kallat LULUCF-sektorn) ska inbegripas i 

ramen för en minskning av 

växthusgasutsläppen fram till 2030 så snart 

(5) Vid sitt möte den 23–24 oktober 

2014 bekräftade Europeiska rådet också de 

olika mål som fastställts för jordbruks- och 

markanvändningssektorn, där 

minskningspotentialen är mindre, samt 

vikten av samstämmighet mellan unionens 

mål om livsmedelstrygghet och klimatmål. 

Dessutom bidrar genomförande av 

tekniska lösningar inom jordbruks- och 

skogsbrukssektorerna till att stärka 

produktionen och minska miljöavtrycket. 
Europeiska rådet uppmanade 

kommissionen att undersöka hur en hållbar 

intensifiering av livsmedelsproduktionen 

kan uppmuntras på bästa sätt som samtidigt 

optimerar sektorns bidrag till minskning 

och bindning av växthusgaser, bl.a. genom 

plantering av skog, samt att fastställa en 

policy för hur markanvändning, förändrad 
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de tekniska förhållandena tillåter detta och 

under alla omständigheter före 2020. 

markanvändning och skogsbruk (nedan 

kallat LULUCF-sektorn) ska inbegripas i 

ramen för en minskning av 

växthusgasutsläppen fram till 2030 så snart 

de tekniska förhållandena tillåter detta och 

under alla omständigheter före 2020. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) LULUCF-sektorn kan bidra till att 

begränsa klimatförändringarna på flera sätt, 

bl.a. genom att minska utsläppen och 

bevara och förbättra sänkor och kollager. 

För att åtgärder som i synnerhet syftar till 

ökad koldioxidlagring ska vara effektiva är 

långsiktigt stabila och anpassningsbara 

kolpooler helt avgörande. 

(6) Utmaningen i kampen mot 

klimatförändringarna är att sänka de 

nuvarande koldioxidnivåerna i 

atmosfären och minska utsläppen. 
LULUCF-sektorn kan bidra till att 

begränsa klimatförändringarna på flera sätt, 

bl.a. genom att minska utsläppen och 

bevara och förbättra sänkor och kollager, 

ersätta fossila bränslen med förnybar 

energi från skogsbiomassa och utnyttja 

upptagspotentialen hos organiskt material 

från hållbar skogsförvaltning samt dess 

potential att ersätta fossila bränslen, med 

beaktande av materialets hela livscykel, 

från råvaruproduktion till bearbetnings- 

och tillverkningsetapperna. Bioekonomi 

och bioenergi är oumbärliga på vägen 

mot en fossilfri och grön ekonomi. För att 

åtgärder som i synnerhet syftar till ökad 

koldioxidlagring ska vara effektiva är 

långsiktigt stabila och anpassningsbara 

kolpooler helt avgörande. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Avancerade förvaltningsmetoder 

kan bidra betydligt till att minska 

växthusgasutsläppen i LULUCF-sektorn. 
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Att främja utveckling av innovativa 

metoder och uppmuntra markägare att 

tillämpa avancerade förvaltningsmetoder, 

såsom precisionsjordbruk, 

precisionsskogsbruk och smart jordbruk, 

är potentiella sätt att hjälpa 

medlemsstaterna att nå sina mål. 

Motivering 

Precisionsjordbruk och precisionsskogsbruk kan minska utsläppen genom att optimera 

användningen av exempelvis bränslen, gödselmedel och bekämpningsmedel. Sådant smart 

jordbruk gynnar jordbrukarna, skogsförvaltarna och miljön. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Åtgärder inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken och 

nationella åtgärder påverkar 

utsläppsprofilen hos åkermark, betesmark 

och våtmark. Vad gäller basperioden för 

de markbokföringskategorier som 

föreskrivs i denna förordning bör 

beräkningen göras med beaktande av de 

miljöåtgärder i jordbruket som 

medlemsstaterna genomfört under den 

perioden. 

Motivering 

Vitsen med att erkänna miljöåtgärder i jordbruket är att de som går före inte ska straffas. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Utsläpp och upptag från skogsmark 

är beroende av ett antal naturliga 

omständigheter, åldersklassfördelning och 

(9) Utsläpp och upptag från skogsmark 

är beroende av ett antal naturliga 

omständigheter, åldersklassfördelning och 
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tidigare och nuvarande 

förvaltningsmetoder. Om ett basår används 

är det inte möjligt att ta hänsyn till dessa 

faktorer och den cykliska inverkan på 

utsläpp och upptag som deras variationer 

från ett år till ett annat leder till. De 

relevanta bokföringsreglerna bör istället 

föreskriva användning av referensnivåer 

för att utesluta effekter av naturliga och 

landspecifika kännetecken. Eftersom det 

saknas en internationell 

granskningsprocess under UNFCCC och 

Kyotoprotokollet bör ett 

granskningsförfarande fastställas för att 

säkerställa insyn och förbättra kvaliteten 

på bokföringen inom denna kategori. 

tidigare och nuvarande 

förvaltningsmetoder, som skiljer sig 

betydligt mellan medlemsstaterna. Om ett 

basår används är det inte möjligt att ta 

hänsyn till dessa faktorer och den cykliska 

inverkan på utsläpp och upptag som deras 

variationer från ett år till ett annat leder till. 

De relevanta bokföringsreglerna bör istället 

föreskriva användning av referensnivåer 

för att ta itu med effekter av naturliga och 

landspecifika kännetecken, såsom 

omöjlighet att förvalta skogar i Kroatien 

på grund av ockupationen av dess 

territorium, det kroatiska 

självständighetskriget och 

omständigheterna under och efter kriget. 

De relevanta bokföringsreglerna bör även 

föreskriva konsekvens och tillämpning av 

Forest Europes krav på hållbar 

skogsförvaltning (ministerkonferens till 

skydd för skogarna i Europa). Eftersom 

det saknas en internationell 

granskningsprocess under UNFCCC och 

Kyotoprotokollet bör ett transparent 

förfarande fastställas för medlemsstaterna 

för att göra bokföringen inom denna 

kategori lättare att granska och förbättra 

dess kvalitet. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) När kommissionen i enlighet med 

sitt beslut (C(2016) 3301) väljer att bistås 

av en expertgrupp vid granskningen av 

nationella kontoplaner för skogsbruk bör 

den utgå från god praxis och erfarenheter 

från expertgranskningar som gjorts enligt 

UNFCCC vad gäller bl.a. nationella 

experters deltagande och 

rekommendationer, samt välja ett 

tillräckligt antal experter från 

medlemsstaterna. 

(10) Förfarandet för medlemsstaternas 

fastställande av referensnivån för skog 

bör vara transparent och stämma överens 

med Forest Europes krav på hållbar 

skogsförvaltning (ministerkonferens till 

skydd för skogarna i Europa)1a. 

Kommissionen bör bistå medlemsstaterna 

genom att utgå från god praxis och 

erfarenheter från expertgranskningar som 

gjorts enligt UNFCCC. I detta 

sammanhang är det lämpligt om 

kommissionen tillhandahåller tekniskt 
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stöd för kontroll av att kriterierna i bilaga 

IV efterlevs, efter samråd med den 

ständiga kommitté för skogsbruk som 

inrättats genom rådets beslut 

89/367/EEG1b. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – Ministerkonferens till 

skydd för skogarna i Europa, 

mellanstatlig förhandlingskommitté för 

ingående av ett rättsligt bindande avtal 

om Europas skogar: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1b Rådets beslut 89/367/EEG av den 29 

maj 1989 om inrättande av en ständig 

kommitté för skogsbruk (EGT L 165, 

15.6.1989, s. 14). 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) I de internationellt överenskomna 

IPCC-riktlinjerna fastställs att utsläpp från 

förbränning av biomassa kan räknas som 

noll utsläpp från energisektorn, under 

förutsättning att de bokförs som utsläpp 

från LULUCF-sektorn. Inom EU räknas 

utsläpp från förbränning av biomassa som 

nollutsläpp i enlighet med artikel 38 i 

förordning (EU) nr 601/2012 och 

bestämmelserna i förordning (EU) nr 

525/2013, varför överensstämmelse med 

IPCC-riktlinjerna endast kan uppnås om 

dessa utsläpp omfattas av den här 

förordningen. 

(11) I de internationellt överenskomna 

IPCC-riktlinjerna fastställs att utsläpp från 

förbränning av biomassa kan räknas som 

noll utsläpp från energisektorn, under 

förutsättning att de bokförs som utsläpp 

från LULUCF-sektorn. Inom unionen 

räknas utsläpp från förbränning av 

biomassa som nollutsläpp i enlighet med 

artikel 38 i förordning (EU) nr 601/2012 

och bestämmelserna i förordning (EU) nr 

525/2013, varför överensstämmelse med 

IPCC-riktlinjerna endast kan uppnås om 

dessa utsläpp omfattas av den här 

förordningen. De bokföringsregler för 

bioenergi som fastställs i den här 

förordningen bör inte hämma 

användningen av hållbar biomassa i 

energisektorn genom generering av 

utsläpp i LULUCF-sektorn. 



 

PE597.534v02-00 12/33 AD\1126397SV.docx 

SV 

Motivering 

Bioenergins potential som ersättning för fossila bränslen måste återspeglas på ett korrekt 

sätt. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Den ökade hållbara användningen 

av avverkade träprodukter kan avsevärt 

begränsa växthusgasutsläppen till, och öka 

växthusgasupptaget från, atmosfären. 

Bokföringsreglerna bör säkerställa att 

medlemsstaterna i sin bokföring återger 

förändringarna i reservoaren av avverkade 

träprodukter när de äger rum, för att skapa 

incitament att öka användningen av 

avverkade träprodukter med lång livslängd. 

Kommissionen bör ge vägledning om 

metodfrågor i samband med bokföringen 

av avverkade träprodukter. 

(12) Den ökade hållbara användningen 

av avverkade träprodukter kan avsevärt 

begränsa växthusgasutsläppen genom 

substitutionseffekten (med tanke på 

energi- och koldioxidintensiteten i andra 

sektorer; t.ex. svarar cementtillverkning 

för ungefär 8 % av de globala 

koldioxidutsläppen) och öka 

växthusgasupptaget från atmosfären. 

Bokföringsreglerna bör säkerställa att 

medlemsstaterna i sin bokföring återger 

förändringarna i reservoaren av avverkade 

träprodukter när de äger rum samt 

erkänna, välkomna och stimulera ökad 

användning av avverkade träprodukter 

med lång livslängd för att därigenom 

minska användningen av andra material 

som inte är biologiskt nedbrytbara, såsom 

plast. Kommissionen bör ge vägledning 

om metodfrågor i samband med 

bokföringen av avverkade träprodukter. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Naturliga störningar, som 

skogsbränder, insekts- och 

sjukdomsangrepp, extrema väderhändelser 

och geologiska störningar som 

medlemsstaten inte har någon kontroll över 

och inte väsentligen kan påverka, kan leda 

(13) Naturliga störningar, som 

skogsbränder, insekts- och 

sjukdomsangrepp, extrema väderhändelser 

och geologiska störningar som 

medlemsstaten inte har någon kontroll över 

och inte väsentligen kan påverka, kan leda 
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till tillfälliga utsläpp av växthusgaser inom 

LULUCF-sektorn eller orsaka en återföring 

till atmosfären av tidigare upptag. Eftersom 

återföringen också kan vara en följd av 

skogsskötselbeslut om exempelvis 

avverkning eller plantering av träd bör det i 

denna förordning säkerställas att 

antropogen överföring av upptag alltid 

återspeglas på korrekt sätt i LULUCF-

bokföringen. Denna förordning bör 

dessutom ge medlemsstaterna en 

begränsad möjlighet att utesluta utsläpp 

från störningar som ligger utanför deras 

kontroll från sin LULUCF-bokföring. 

Medlemsstaterna får dock inte tillämpa 

dessa bestämmelser på ett sådant sätt att 

det leder till orimlig underbokföring. 

till tillfälliga utsläpp av växthusgaser inom 

LULUCF-sektorn eller orsaka en återföring 

till atmosfären av tidigare upptag. Eftersom 

återföringen också kan vara en följd av 

skogsskötselbeslut om exempelvis 

avverkning eller plantering av träd bör det i 

denna förordning säkerställas att 

antropogen överföring av upptag alltid 

återspeglas på korrekt sätt i LULUCF-

bokföringen. Denna förordning bör 

dessutom ge medlemsstaterna möjlighet att 

utesluta utsläpp från störningar som ligger 

utanför deras kontroll från sin LULUCF-

bokföring. Medlemsstaterna får dock inte 

tillämpa dessa bestämmelser på ett sådant 

sätt att det leder till orimlig underbokföring 

och inte avhållas från att vidta 

förebyggande åtgärder för att minska 

risken för naturliga störningar. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Medlemsstaterna bör utifrån sina 

nationella preferenser kunna välja en 

lämplig nationell strategi för att fullgöra 

sina åtaganden avseende LULUCF-

sektorn, bl.a. genom att det ska vara 

möjligt att kompensera utsläpp från en 

markkategori med upptag från en annan 

markkategori. De bör även kunna räkna 

ihop nettoupptag under perioden 2021–

2030. Handel mellan medlemsstaterna bör 

fortsätta som ytterligare ett alternativ för 

att underlätta efterlevnad. I enlighet med 

praxis under Kyotoprotokollets andra 

åtagandeperiod bör det även finnas en 

möjlighet för en medlemsstat att utnyttja 

sin överprestation enligt förordning [...] om 

bindande årliga minskningar av 

medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–

2030 för att skapa en motståndskraftig 

energiunion och fullgöra åtagandena enligt 

Parisavtalet samt om ändring av 

(14) Medlemsstaterna bör utifrån sina 

nationella preferenser kunna välja en 

lämplig nationell strategi för att fullgöra 

sina åtaganden avseende LULUCF-

sektorn, bl.a. genom att det ska vara 

möjligt att kompensera utsläpp från en 

markkategori med upptag från en annan 

markkategori. De bör även kunna räkna 

ihop nettoupptag under perioden 2021–

2030. Handel mellan medlemsstaterna bör 

fortsätta som ytterligare ett alternativ för 

att underlätta efterlevnad. I enlighet med 

praxis under Kyotoprotokollets andra 

åtagandeperiod bör det även finnas en 

möjlighet för en medlemsstat att utnyttja 

sin överprestation enligt förordning (EU) 

.../... om bindande årliga minskningar av 

medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–

2030 för att skapa en motståndskraftig 

energiunion och fullgöra åtagandena enligt 

Parisavtalet samt om ändring av 
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Europaparlamentets och rådets förordning 

nr 525/2013 om en mekanism för att 

övervaka och rapportera utsläpp av 

växthusgaser och för att rapportera annan 

information som är relevant för 

klimatförändringen, för att fullgöra sina 

åtaganden enligt den här förordningen. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

nr 525/2013 om en mekanism för att 

övervaka och rapportera utsläpp av 

växthusgaser och för att rapportera annan 

information som är relevant för 

klimatförändringen, samtidigt som tydlig 

åtskillnad garanteras mellan utsläpp och 

upptag av fossila och biogena 

växthusgaser. Därför bör det 

genomsnittliga årliga nettoupptaget från 

avskogad mark, beskogad mark, brukad 

skogsmark, brukad åkermark och brukad 

betesmark begränsas till jordbruk. 

Medlemsstaterna bör kunna utnyttja upp 

till 425 miljoner ton av allt nettoupptag 

som görs till följd av bestämmelserna i 

denna förordning för att fullgöra sina 

skyldigheter enligt förordningen om 

ansvarsfördelning.  

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att föreskriva en lämplig 

bokföring av transaktioner i denna 

förordning, inbegripet utnyttjandet av 

flexibilitetsmöjligheter och tillämpning av 

efterlevnadskontroller, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

när det gäller den tekniska anpassningen av 

definitioner, värden, förteckningar över 

växthusgaser och kolpooler, uppdateringen 

av referensnivåer, bokföringen av 

transaktioner och översynen av metoder 

och informationskrav. Dessa åtgärder ska 

ta hänsyn till bestämmelserna i 

kommissionens förordning nr 389/2013 om 

upprättande av ett unionsregister. De 

nödvändiga bestämmelserna bör ingå i ett 

enda rättsligt instrument som samlar 

bokföringsreglerna i direktiv 2003/87/EG, 

förordning (EU) nr 525/2013, förordning 

(18) För att föreskriva en lämplig 

bokföring av transaktioner i denna 

förordning, inbegripet utnyttjandet av 

flexibilitetsmöjligheter och tillämpning av 

efterlevnadskontroller, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

när det gäller den tekniska anpassningen av 

definitioner, värden, förteckningar över 

växthusgaser och kolpooler, uppdateringen 

av kategorierna i reservoaren av 

avverkade träprodukter, bokföringen av 

transaktioner och översynen av metoder 

och informationskrav, för att spegla 

ändringar i IPCC-riktlinjerna som 

antagits av UNFCCC-organ eller 

Parisavtalets organ. Dessa åtgärder ska ta 

hänsyn till bestämmelserna i 

kommissionens förordning nr 389/2013 om 

upprättande av ett unionsregister. De 
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[...] om bindande årliga minskningar av 

medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–

2030 för att skapa en motståndskraftig 

energiunion och denna förordning. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen under sitt 

förberedande arbete genomför lämpliga 

samråd, inbegripet på expertnivå, i enlighet 

med de principer som anges i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. För att 

Europaparlamentet och rådet ska vara lika 

delaktiga i utformningen av delegerade 

akter får de i synnerhet alla handlingar 

samtidigt som medlemsstaternas experter, 

och deras experter har systematiskt rätt att 

delta i möten i kommissionens 

expertgrupper som handlar om 

utformningen av delegerade akter. 

nödvändiga bestämmelserna bör ingå i ett 

enda rättsligt instrument som samlar 

bokföringsreglerna i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 

oktober 20031a, förordning (EU) nr 

525/2013, förordning (EU) .../... om 

bindande årliga minskningar av 

medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–

2030 för att skapa en motståndskraftig 

energiunion och denna förordning. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen under sitt 

förberedande arbete genomför lämpliga 

samråd, inbegripet på expertnivå, i enlighet 

med de principer som anges i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 20161b. För att 

Europaparlamentet och rådet ska vara lika 

delaktiga i utformningen av delegerade 

akter får de i synnerhet alla handlingar 

samtidigt som medlemsstaternas experter, 

och deras experter har systematiskt rätt att 

delta i möten i kommissionens 

expertgrupper som handlar om 

utformningen av delegerade akter. 

 ________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 

ett system för handel med utsläppsrätter 

för växthusgaser inom gemenskapen och 

om ändring av rådets direktiv 96/61/EG 

(EUT L 275, 25.10.2003, s. 32). 

 1b EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Denna förordning bör ses över 2024 

och därefter vart femte år för att bedöma 

dess övergripande funktion. Översynen kan 

även ta hänsyn till resultaten av de globala 

inventeringarna av Parisavtalet. 

(19) Mot bakgrund av 2018 års positiva 

dialog ska kommissionen rapportera till 

Europaparlamentet och rådet senast den 

28 februari 2019 om huruvida 

ambitionsnivån i denna förordning är 

adekvat. Denna förordning bör ses över 
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2023 och därefter vart tredje år för att 

bedöma dess övergripande funktion. 

Översynen kan även ta hänsyn till 

resultaten av de globala inventeringarna av 

Parisavtalet. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Denna förordning ska tillämpas på 

utsläpp och upptag av de växthusgaser som 

är förtecknade i bilaga I, avsnitt A, och 

som rapporterats i enlighet med artikel 7 i 

förordning (EU) nr 525/2013 inom någon 

av följande markbokföringskategorier på 

medlemsstaternas territorier under perioden 

2021–2030: 

1. Denna förordning ska tillämpas på 

utsläpp och upptag av de växthusgaser som 

är förtecknade i bilaga I, avsnitt A, och 

som rapporterats i enlighet med artikel 7 i 

förordning (EU) nr 525/2013 inom någon 

av följande markbokföringskategorier på 

medlemsstaternas territorier och andra 

bokföringskategorier under perioden 

2021–2030: 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) avverkade träprodukter. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) En referensnivå för skog är en 

uppskattning av de genomsnittliga årliga 

nettoutsläppen eller nettoupptaget från 

brukad skogsmark på medlemsstatens 

territorium under perioderna 2021–2025 

och 2026–2030. 
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Motivering 

Den definition av en ”referensnivå för skog” som anges i artikel 8.1 bör förtecknas i artikel 3 

tillsammans med de övriga definitionerna. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska ha befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14 för att anpassa definitionerna i 

punkt 1 till den vetenskapliga eller 

tekniska utvecklingen och för att 

säkerställa överensstämmelse mellan dessa 

definitioner och eventuella ändringar av 

relevanta definitioner i 2006 års IPCC-

riktlinjer för nationella inventeringar av 

växthusgaser (nedan kallat IPCC-

riktlinjerna). 

2. Kommissionen ska ha befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14 för att anpassa definitionerna i 

punkt 1 för att säkerställa 

överensstämmelse mellan dessa 

definitioner och eventuella ändringar av 

relevanta definitioner i 2006 års IPCC-

riktlinjer för nationella inventeringar av 

växthusgaser (nedan kallat IPCC-

riktlinjerna), såsom dessa antagits av 

UNFCCC-organ eller Parisavtalets organ. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För perioderna 2021–2025 och 2026–2030 

ska medlemsstaterna, med beaktande av 

den flexibilitet som är möjlig enligt artikel 

11, säkerställa att utsläppen inte 

överskrider upptaget, beräknat som 

summan av de totala utsläppen och det 

totala upptaget inom deras territorium i de 

markbokföringskategorier som avses i 

artikel 2, bokförda i enlighet med denna 

förordning. 

För perioderna 2021–2025 och 2026–2030 

ska medlemsstaterna, med beaktande av 

den flexibilitet som är möjlig enligt artikel 

11, säkerställa att utsläppen inte 

överskrider upptaget, beräknat som 

summan av de totala utsläppen och det 

totala upptaget inom deras territorium i de 

markbokföringskategorier och andra 

kategorier som avses i artikel 2, bokförda i 

enlighet med denna förordning. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska upprätta och 

upprätthålla en bokföring som ger en 

korrekt bild av utsläpp och upptag från de 

markbokföringskategorier som avses i 

artikel 2. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att deras räkenskaper och andra uppgifter 

som lämnas enligt denna förordning är 

korrekta, fullständiga, enhetliga, 

jämförbara och transparenta. 

Medlemsstaterna ska ange utsläpp med ett 

plustecken (+) och upptag med ett 

minustecken (-). 

1. Varje medlemsstat ska upprätta och 

upprätthålla en bokföring som ger en 

korrekt bild av utsläpp och upptag från de 

markbokföringskategorier och andra 

kategorier som avses i artikel 2, i enlighet 

med de riktlinjer för rapportering som 

antagits av UNFCCC-organ eller 

Parisavtalets organ för perioden 2021–

2030. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

deras räkenskaper och andra uppgifter som 

lämnas enligt denna förordning är korrekta, 

fullständiga, enhetliga, jämförbara och 

transparenta. Medlemsstaterna ska ange 

utsläpp med ett plustecken (+) och upptag 

med ett minustecken (-). 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska förhindra att 

utsläpp eller upptag räknas flera gånger, 

särskilt genom att utsläpp eller upptag från 

mer än en markbokföringskategori endast 

bokförs under en kategori. 

2. Medlemsstaterna ska förhindra att 

utsläpp eller upptag räknas flera gånger, 

särskilt genom att utsläpp eller upptag från 

mer än en bokföringskategori endast 

bokförs under en kategori. 

Motivering 

Det föreslås att avverkade träprodukter ska inbegripas som en separat inventerings- och 

bokföringskategori. Detta skulle stämma överens med 2006 års IPCC-riktlinjer och 

UNFCCC:s rapporteringspraxis. Detta skulle resultera i ändringar av punkt 5.1, 5.2 och 5.4. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska i bokföringen 

för varje markbokföringskategori 

4. Medlemsstaterna ska i bokföringen 

för varje bokföringskategori inkludera 
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inkludera eventuella förändringar av 

kollagret i de kolpooler som anges i bilaga 

I, avsnitt B. Medlemsstaterna får välja att 

inte inkludera förändringar i bokföringen 

som rör kollager i kolpooler, om kolpoolen 

inte är en källa, med undantag för biomassa 

ovan jord och avverkade träprodukter på 

brukad skogsmark. 

eventuella förändringar av kollagret i de 

kolpooler som anges i bilaga I, avsnitt B. 

Medlemsstaterna får välja att inte inkludera 

förändringar i bokföringen som rör 

kollager i kolpooler, om kolpoolen inte är 

en källa, med undantag för biomassa ovan 

jord och avverkade träprodukter på brukad 

skogsmark. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14 för att ändra bilaga I till följd av 

ändringar av IPCC-riktlinjerna. 

6. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14 för att ändra bilaga I till följd av 

ändringar av IPCC-riktlinjerna som 

antagits UNFCCC-organ eller 

Parisavtalets organ. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska bokföra 

utsläpp och upptag från brukad åkermark, 

vilka ska beräknas som utsläpp och upptag 

under perioderna 2021–2025 och 2026–

2030 minus det värde som erhålls genom 

att medlemsstatens genomsnittliga årliga 

utsläpp och upptag från brukad åkermark 

under basperioden 2005–2007 

multipliceras med fem. 

1. Medlemsstaterna ska bokföra 

utsläpp och upptag från brukad åkermark, 

vilka ska beräknas som utsläpp och upptag 

under perioderna 2021–2025 och 2026–

2030 minus det värde som erhålls genom 

att medlemsstatens genomsnittliga årliga 

utsläpp och upptag från brukad åkermark 

under basperioden eller basåret, som 

fastställts inom ramen för UNFCCC, 
multipliceras med fem. Valet av 

bokföringsreferens ska meddelas till 

kommissionen senast den 31 december 

2018. Medlemsstaterna får kompensera 

för miljöåtgärder i jordbruket som 

genomförts under basperioden. 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska bokföra 

utsläpp och upptag från brukad betesmark, 

vilka ska beräknas som utsläpp och upptag 

under perioderna 2021–2025 och 2026–

2030 minus det värde som erhålls genom 

att medlemsstatens genomsnittliga årliga 

utsläpp och upptag från brukad betesmark 

under basperioden 2005–2007 

multipliceras med fem. 

2. Medlemsstaterna ska bokföra 

utsläpp och upptag från brukad betesmark, 

vilka ska beräknas som utsläpp och upptag 

under perioderna 2021–2025 och 2026–

2030 minus det värde som erhålls genom 

att medlemsstatens genomsnittliga årliga 

utsläpp och upptag från brukad betesmark 

under basperioden eller basåret, som 

fastställts inom ramen för UNFCCC, 
multipliceras med fem. Valet av 

bokföringsreferens ska meddelas till 

kommissionen senast den 31 december 

2018. Medlemsstaterna får kompensera 

för miljöåtgärder i jordbruket som 

genomförts under basperioden. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om miljöåtgärder i jordbruket 

ingår i den basperiod som avses i 

punkterna 1 och 2 får medlemsstaterna ta 

med åtgärder såsom 

 – klimatförändringsrelaterade åtgärder 

och klimatskydd, 

 – främjande av biologisk och genetisk 

mångfald, 

 – främjande av markbördighet, och 

 – vattenskyddsåtgärder. 

Motivering 

Förordningen bör inte straffa medlemsstater som redan har genomfört ett flertal 

miljöåtgärder i jordbruket i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitikens olika 

program. Sådana medlemsstater bör kunna dra nytta av sina goda resultat under denna 
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period. Vid beräkningen av deras utsläpp och upptag under en basperiod bör redan 

genomförda miljöåtgärder i jordbruket tas i beaktande. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstater som har valt att 

inkludera brukad våtmark i sina åtaganden 

i enlighet med artikel 2 ska bokföra utsläpp 

och upptag från brukad våtmark, vilka ska 

beräknas som utsläpp och upptag under 

perioderna 2021–2025 och 2026–2030 

minus det värde som erhålls genom att 

medlemsstatens genomsnittliga årliga 

utsläpp och upptag från brukad våtmark 

under basperioden 2005–2007 

multipliceras med fem. 

4. Medlemsstater som har valt att 

inkludera brukad våtmark i sina åtaganden 

i enlighet med artikel 2 ska bokföra utsläpp 

och upptag från brukad våtmark, vilka ska 

beräknas som utsläpp och upptag under 

perioderna 2021–2025 och 2026–2030 

minus det värde som erhålls genom att 

medlemsstatens genomsnittliga årliga 

utsläpp och upptag från brukad våtmark 

under basperioden eller basåret, som 

fastställts inom ramen för UNFCCC, 
multipliceras med fem. Valet av 

bokföringsreferens ska meddelas till 

kommissionen senast den 31 december 

2018. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska bokföra 

utsläpp och upptag från brukad skogsmark, 

vilka ska beräknas som utsläpp och upptag 

under perioderna 2021–2025 och 2026–

2030 minus det värde som erhålls genom 

att referensnivån för skog multipliceras 

med fem. En referensnivå för skog är en 

uppskattning av de genomsnittliga årliga 

nettoutsläppen eller nettoupptaget från 

brukad skogsmark på medlemsstatens 

territorium under perioderna 2021–2025 

och 2026–2030. 

1. Medlemsstaterna ska bokföra 

utsläpp och upptag från brukad skogsmark, 

vilka ska beräknas som utsläpp och upptag 

under perioderna 2021–2025 och 2026–

2030 minus det värde som erhålls genom 

att referensnivån för skog multipliceras 

med fem. 
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Motivering 

Den definition av en ”referensnivå för skog” som anges i artikel 8.1 bör förtecknas i artikel 3 

tillsammans med de övriga definitionerna. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om resultatet av den beräkning 

som avses i punkt 1 är negativ i 

förhållande till referensnivån för skog ska 

medlemsstaten i sina räkenskaper för 

brukad skogsmark inkludera ett totalt 

nettoupptag på högst 3,5 procent av 

medlemsstatens utsläpp under basåret, 

eller den tidsperiod som anges i bilaga III, 

multiplicerat med fem. 

utgår 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska fastställa den nya 

referensnivån för skog på grundval av de 

kriterier som anges i bilaga IV, avsnitt A. 

De ska till kommissionen överlämna en 

nationell kontoplan för skogsbruket, 

inklusive en ny referensnivå för skog, 

senast den 31 december 2018 för perioden 

2021–2025 och den 30 juni 2023 för 

perioden 2026–2030. 

Medlemsstaterna ska fastställa den nya 

referensnivån för skog på grundval av de 

kriterier som anges i bilaga IV, avsnitt A. 

De ska till kommissionen överlämna en 

nationell kontorapport för skogsbruket, 

inklusive en ny referensnivå för skog, 

senast den 31 december 2018 för perioden 

2021–2025 och den 30 juni 2023 för 

perioden 2026–2030. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den nationella kontoplanen för 

skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter 

som anges i bilaga IV, avsnitt B och 

innefatta ett förslag till en ny referensnivå 

för skog baserad på en oförändrad 

skogsförvaltning i fråga om praxis och 

intensitet, såsom den dokumenterats 

mellan 1990–2009 per skogstyp och 

åldersklass för nationella skogar och 
uttryckt i MtCO2eq per år. 

Den nationella kontorapporten för 

skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter 

som anges i bilaga IV, avsnitt B och 

innefatta ett förslag till en ny referensnivå 

för skog baserad på en fortsatt aktiv, 

hållbar skogsförvaltningspraxis i enlighet 

med bästa tillgängliga uppgifter och 

nationella skogsprogram och nationell 

skogspolitik som antagits, uttryckt i 

MtCO2eq per år, samt på medlemsstatens 

nuvarande politik och åtgärder för 

hållbar skogsförvaltning. Den ska även 

baseras på principerna om hållbar 

skogsförvaltning och de nationella 

strategier som medlemsstaterna 

offentliggjort på detta område fram till 

dagen för inlämningen av referensnivån 

för skog samt på långsiktiga analyser som 

syftar till att nå det mål som fastställs i 

artikel 4.1 i Parisavtalet om att uppnå 

balans mellan antropogena utsläpp från 

källor och upptag av växthusgaser i 

sänkor för växthusgaser under andra 

hälften av detta århundrade. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den nationella kontoplanen för 

skogsbruket ska offentliggöras och vara 

föremål för ett offentligt samråd. 

Den nationella kontorapporten för 

skogsbruket ska offentliggöras och vara 

föremål för ett offentligt samråd. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska visa att de 4. Medlemsstaterna ska visa att de 
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metoder och data som används för att 

fastställa referensnivån för skog i den 

nationella kontoplanen för skogsbruket 

stämmer överens med de som används i 

rapporteringen av brukad skogsmark. 

Senast vid utgången av perioderna 2021–

2025 eller 2026–2030 ska medlemsstaten 

överlämna en teknisk korrigering av sin 

referensnivå till kommissionen om det är 

nödvändigt för att säkerställa 

överensstämmelse. 

metoder och data som används för att 

fastställa referensnivån för skog i den 

nationella kontorapporten för skogsbruket 

stämmer överens med de som används i 

rapporteringen av brukad skogsmark. 

Senast vid utgången av perioderna 2021–

2025 eller 2026–2030 ska medlemsstaten 

överlämna en teknisk korrigering av sin 

referensnivå till kommissionen om det är 

nödvändigt för att säkerställa 

överensstämmelse. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Kommissionen ska se över de 

nationella kontoplanerna för skogsbruket 

och de tekniska korrigeringarna och 

bedöma i vilken utsträckning de föreslagna 

nya eller korrigerade referensnivåerna för 

skog har fastställts i enlighet med de 

principer och krav som fastställs i 

punkterna 3 och 4 samt i artikel 5.1. Om 

det är nödvändigt för att säkerställa 

efterlevnad av principerna och kraven i 

punkterna 3 och 4 samt artikel 5.1 kan 

kommissionen göra en ny beräkning av de 

föreslagna nya eller korrigerade 

referensnivåerna för skog. 

5. I enlighet med vad som anges i 

bilaga IV ska kommissionen underlätta 

den tekniska bedömningen av den 
nationella kontorapport för skogsbruket 

som en medlemsstat lämnat in och av 

eventuella tekniska korrigeringar eller 

justeringar, i syfte att bedöma i vilken 

utsträckning de föreslagna nya eller 

korrigerade referensnivåerna för skog har 

fastställts i enlighet med de principer och 

krav som fastställs i punkterna 3 och 4 

samt i artikel 5.1. Kommissionen ska ge 

medlemsstaterna tekniska 

rekommendationer och sammanställa en 

sammanfattande rapport. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen ska anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 14 för att ändra 

bilaga II mot bakgrund av den översyn som 

gjorts i enlighet med punkt 5 för att 

uppdatera medlemsstaternas referensnivåer 

6. Kommissionen ska anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 14 för att ändra 

bilaga II mot bakgrund av den tekniska 

bedömning som gjorts i enlighet med 

punkt 5 för att uppdatera medlemsstaternas 
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för skog på grundval av de nationella 

kontoplanerna för skogsbruket, inlämnade 

tekniska korrigeringar eller eventuella nya 

beräkningar som gjorts i samband med 

översynen. Fram till dess att den 

delegerade akten träder i kraft ska 

medlemsstaternas referensnivåer för skog, 

såsom de anges i bilaga II, fortsätta att 

gälla under perioderna 2021–2025 

och/eller 2026–2030. 

referensnivåer för skog på grundval av de 

nationella kontorapporterna för 

skogsbruket, inlämnade tekniska 

korrigeringar eller eventuella nya 

beräkningar som medlemsstaten gjort i 

samband med den tekniska bedömningen. 

Om en medlemsstat inte uppdaterat sin 

referensnivå för skog ska det värde som 

anges i bilaga II fortsätta att gälla under 

perioderna 2021–2025 och/eller 2026–

2030. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I bokföring enligt artiklarna 6.1 och 8.1 

för avverkade träprodukter ska 
medlemsstaterna, med hjälp av modellen 

för första ordningens nedbrytning och de 

standardhalveringstider som anges i bilaga 

V, bokföra utsläpp och upptag till följd av 

ändringar i reservoaren av avverkade 

träprodukter som ingår i följande 

kategorier: 

Medlemsstaterna ska, med hjälp av 

modellen för första ordningens nedbrytning 

och de standardhalveringstider som anges i 

bilaga V, bokföra utsläpp och upptag till 

följd av ändringar i reservoaren av 

avverkade träprodukter som ingår i 

följande kategorier: 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska bokföra utsläpp och 

upptag till följd av ändringar i 

reservoaren av avverkade träprodukter 

som de totala utsläppen och det totala 

upptaget för vart och ett av åren under 

perioderna 2021–2025 och 2026–2030. 

Motivering 

Avverkade träprodukter är helt och hållet ett resultat av människoskapad/antropogen 

verksamhet, och därför bör dessa bokföras på liknande sätt som beskogad mark. Detta 
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innebär att verkliga förändringar av kollager med anknytning till avverkade träprodukter 

skulle inbegripas i bokföringen.  

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska senast den 31 

december 2019 anta en delegerad akt i 

enlighet med artikel 14 för att uppdatera 

kategorierna i reservoaren av avverkade 

träprodukter med ytterligare produkter, 

såsom hållbara, innovativa, biobaserade 

produkter som har en positiv 

substitutionseffekt, samt de 

standardhalveringstider som anges i 

bilaga V. 

Motivering 

För att kollagring i framtida innovativa och hållbara biobaserade produkter ska få ett större 

erkännande i LULUCF-bokföringen bör kommissionen föreslå ytterligare kategorier för 

reservoaren av avverkade träprodukter. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14 för att revidera metoder och 

informationskraven i bilaga VI till följd av 

ändringar av IPCC-riktlinjerna. 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14 för att revidera metoder och 

informationskraven i bilaga VI till följd av 

ändringar av IPCC-riktlinjerna som 

antagits av UNFCCC-organ eller 

Parisavtalets organ. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om de totala utsläppen överstiger 

upptaget i en medlemsstat och den 

medlemsstaten har strukit de årliga 

utsläppstilldelningarna enligt förordning 

[...] om bindande årliga minskningar av 

medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–

2030, ska denna kvantitet beaktas i 

bedömningen av medlemsstatens 

uppfyllande av kraven i artikel 4. 

1. Om de totala utsläppen överstiger 

upptaget i en medlemsstat och den 

medlemsstaten har valt att, som ett av 

flexibilitetsalternativen, stryka de årliga 

utsläppstilldelningarna enligt förordning 

(EU) .../... om bindande årliga minskningar 

av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 

2021–2030, ska denna kvantitet beaktas i 

bedömningen av medlemsstatens 

uppfyllande av kraven i artikel 4. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 3, 5, 8, 10 och 

13 ska ges till kommissionen tills vidare 

från och med den [dagen för 

ikraftträdandet]. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 3, 5, 8, 9, 10 

och 13 ska ges till kommissionen tills 

vidare från och med den [dagen för 

ikraftträdandet]. 

Motivering 

Artikeln anpassas till ändringsförslaget om artikel 9. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska rapportera till 

Europaparlamentet och rådet senast den 28 

februari 2024 och därefter vart femte år om 

tillämpningen av denna förordning, dess 

bidrag till EU:s övergripande mål om 

minskning av växthusgaser fram till 2030, 

dess bidrag till målen i Parisavtalet och 

kan om lämpligt även lägga fram förslag. 

Mot bakgrund av 2018 års positiva dialog 

ska kommissionen rapportera till 

Europaparlamentet och rådet senast den 

28 februari 2019 om huruvida 

ambitionsnivån i denna förordning är 

adekvat. Kommissionen ska rapportera till 

Europaparlamentet och rådet senast den 28 

februari 2023 och därefter vart tredje år om 

tillämpningen av denna förordning, dess 
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bidrag till EU:s övergripande mål om 

minskning av växthusgaser fram till 2030 

och dess bidrag till målen i Parisavtalet, 

för att se till att förordningen 

överensstämmer med relevanta beslut som 

antagits av UNFCCC-organ eller 

Parisavtalets organ, och ska även lägga 

fram förslag. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del B – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) För beskogad mark och brukad 

skogsmark: avverkade träprodukter. 

(f) Avverkade träprodukter från både 

beskogad mark och brukad skogsmark. 

Motivering 

Det föreslås att avverkade träprodukter inbegrips som en separat kategori och att avverkade 

träprodukter undantas från referensnivån för skog. Texten behöver därför ändras i enlighet 

med detta. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabell 2 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaternas referensnivåer för skog 

inbegripet avverkade träprodukter 

Medlemsstaternas referensnivåer för skog 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del A – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Referensnivåerna bör säkerställa en 

stabil och trovärdig bokföring så att utsläpp 

och upptag till följd av 

biomassaanvändning bokförs på rätt sätt. 

(c) Referensnivåerna bör säkerställa en 

stabil och trovärdig bokföring så att utsläpp 

och upptag från användning av brukad 

skogsmark bokförs på rätt sätt och så att 
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utsläppen balanseras mot upptaget. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del A – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Referensnivåerna ska innefatta 

reservoaren av avverkade träprodukter 

och ge en jämförelse mellan momentan 

oxidation och tillämpning av modellen för 

första ordningens nedbrytning och 

halveringstid. 

utgår 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del A – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Referensnivåer bör ta hänsyn till 

målet om bevarande av den biologiska 

mångfalden och till en hållbar användning 

av naturresurser, vilket fastställs i EU:s 

skogsstrategi, medlemsstaternas nationella 

skogspolitik och EU:s strategi för 

biologisk mångfald. 

(e) Referensnivåer bör ta hänsyn till 

målet om bevarande av den biologiska 

mångfalden och till en hållbar användning 

av naturresurser både för 

energiproduktion och som ersättning för 

annat, fossilbaserat material, vilket 

fastställs i unionens skogsstrategi, 

medlemsstaternas nationella skogsprogram 

och skogspolitik och unionens strategier 

för bioekonomi och biologisk mångfald. 

En medlemsstat som nyligen har infört, 

eller önskar införa, en ny politik för 

skogsförvaltning och resursutnyttjande 

som leder till ökad avverkning av trä ska 

inte bestraffas med debet genom denna 

förordning, under förutsättning att 

politiken är proaktiv och hållbar och att 

den inte leder till minskad 

upptagskapacitet i medlemsstaternas 

skogar på lång sikt. 
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Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del A – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Referensnivåerna ska 

överensstämma med inventeringen av 

växthusgaser och relevanta historiska data 

och baseras på transparent, fullständig, 

enhetlig, jämförbar och korrekt 

information. I synnerhet ska den modell 

som används för att konstruera 

referensnivån kunna återge historiska data 

från den nationella inventeringen av 

växthusgaser. 

(g) Referensnivåerna ska 

överensstämma med inventeringen av 

växthusgaser och relevanta historiska data 

och baseras på transparent, fullständig, 

enhetlig, jämförbar och korrekt 

information. Inventeringar av 

växthusgaser ska anpassas till relevanta 

beslut som antagits av UNFCCC-organ 

eller Parisavtalets organ. I synnerhet ska 

den modell som används för att konstruera 

referensnivån kunna återge historiska data 

från den nationella inventeringen av 

växthusgaser. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del B – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

B. Inslag i den nationella 

skogskontoplanen 

B. Inslag i den nationella 

kontorapporten för skogsbruket 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del B – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den nationella kontoplanen för 

skogsbruket som överlämnas enligt artikel 

8 i denna förordning ska ha följande inslag: 

Den nationella kontorapport för 

skogsbruket som överlämnas enligt artikel 

8 i denna förordning ska ha följande inslag: 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del B – led f – led 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Utsläpp och upptag från skogar och 

avverkade träprodukter som visas i 

inventeringar av växthusgaser och 

relevanta historiska data. 

(2) Utsläpp och upptag från skogar som 

visas i inventeringar av växthusgaser och 

relevanta historiska data. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del B – led f – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Skogsegenskaper, bl.a. 

åldersklasstruktur, steg, rotationslängd och 

annan information om 

skogsbruksverksamheten om inga åtgärder 

vidtas (business as usual). 

(3) Skogsegenskaper, bl.a. 

åldersklasstruktur, steg, rotationslängd och 

annan relevant information om 

skogsbruksverksamheten. 
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