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KORTFATTAD MOTIVERING 

Parisavtalet antogs i december 2015 vid den 21:a konferensen för parterna i FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Avtalet är en global milstolpe för 

gemensamma åtgärder och för att påskynda den globala övergången till ett utsläppssnålt och 

klimattåligt samhälle, och kommer att ersätta den strategi som antogs genom 

Kyotoprotokollet från 1997. Strategier har tagits fram för att det bindande EU-målet på en 

minst 40-procentig intern minskning av växthusgasutsläppen jämfört med 1990 ska uppnås 

senast 2030. Avtalet innehåller ett långsiktigt mål och gör klart att bidraget från 

markanvändning och skogar kommer att vara avgörande för att uppnå de långsiktiga 

klimatbegränsningsmålen. 

Syftet med detta förslag är att fastställa hur markanvändning, förändrad markanvändning och 

skogsbruk (LULUCF-sektorn) fr.o.m. 2021 ska integreras i ramen för EU:s klimatpolitik. 

Fram till dess medför Kyotoprotokollet (som löper ut i slutet av 2020) ett krav på EU och de 

enskilda medlemsstaterna att se till att LULUCF-sektorn inte genererar några ytterligare 

utsläpp. Styrningen av LULUCF-sektorn måste därför vidareutvecklas inom EU.  

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, och anser att det är ett ambitiöst förslag 

som stöder behovet av ett solidare bokföringssystem som ska bidra till målet att minska 

växthusgasutsläppen med 40 procent fram till 2030.  

Föredraganden är bekymrad över att den befogenhet att anta delegerade akter som avses 

i artiklarna 3, 5, 8, 10 och 13 ska ges till kommissionen tills vidare. Föredraganden 

rekommenderar att tiden kortas till fem år i linje med rapporteringsperioden 2021–2025 och 

2026–2030.  

Markanvändning och skogsbruk har en unik möjlighet att bidra till en effektiv klimatpolitik. 

Detta eftersom sektorn inte bara släpper ut växthusgaser utan också kan uppta koldioxid från 

atmosfären. Det bidrag och de möjligheter som skogsbruket erbjuder är väsentligt för 

genomförandet av en cirkulär ekonomi.  

I detta förslag tar föredraganden upp nyckelområden på detta område i enlighet med 

ITRE-utskottets ansvarsområden, däribland 

a) ökad finansiering för forskning och utveckling i skogsförvaltning med beaktande av 

geografisk mångfald, 

b) användning av EU:s rymdprogram såsom jordövervakningsprogrammet Copernicus, 

som tillhandahåller värdefullt stöd för övervakning av LULUCF-verksamhet,  

c) livsmedelstrygghet och biologisk mångfald, 

d) internationella avtal och efterlevnad av EU-rätten, 

e) påverkan på medlemsstaterna och EU:s bokföringssystem, 

f) flexibilitet, 

g) trä och skogsprodukter utöver trä, 

h) referensnivå för skog. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 1) till 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 2) till 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om tillämpning av 

subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 

Ändringsförslag   3 

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 

201510. 

(3) Rådet ratificerade Parisavtalet 

den 5 oktober 2016 efter att 

Europaparlamentet gett sitt godkännande 

den 4 oktober 2016 och avtalet trädde i 

kraft den 4 november 2016. 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 
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(nedan kallad UNFCCC) den 6 mars 

201510. 

__________________ __________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Ändringsförslag   4 

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. Forskarna 

är överens om att detta kräver att världen 

går in i en period med minskade utsläpp 

och negativa utsläpp. För att uppnå detta 

mål måste parterna öka sina gemensamma 

ansträngningar för att begränsa 

klimatförändringarna och den globala 

uppvärmningen. Unionen måste fortsätta 

att föregå med gott exempel och öka sina 

klimatansträngningar till de nivåer som 

ligger i linje med Parisavtalets mål. 
Parterna bör 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. Parisavtalet framhåller 

betydelsen av hållbar skogsförvaltning för 

att målet om balans mellan utsläpp och 

upptag och ökad anpassning till 
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klimatförändringar ska uppnås. 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Denna förordning bör bidra till 

övergången till en koldioxidsnål ekonomi 

och till att uppnå de mål som fastställts i 

Parisavtalet, samtidigt som ett tillräckligt 

skydd för den biologiska mångfalden och 

ekosystemen i EU säkerställs, också 

genom anpassningsåtgärder. 

Samstämmighet med EU:s 

utsläppshandelssystem, 

ansvarsfördelningsbeslutet, den 

biologiska mångfalden och 

skogsstrategierna i EU, fågeldirektivet 

och habitatdirektivet bör respekteras.  

Ändringsförslag   6 

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) LULUCF-sektorn kan bidra till att 

begränsa klimatförändringarna på flera sätt, 

bl.a. genom att minska utsläppen, bevara 

och förbättra sänkor och kollager samt 

tillhandahålla varaktigt biomaterial som 

kan fungera som tillfälliga lagringsplatser 

för koldioxid och ersättningar för 

koldioxidintensiva material. För att 

åtgärder som i synnerhet syftar till ökad 

koldioxidlagring ska vara effektiva är 

långsiktigt stabila och anpassningsbara 

kolpooler helt avgörande. En strategi för 

hållbart skogsbruk som tar sikte på att 

bevara eller öka kollagren i skogen och 

samtidigt låta skogen ge en årlig hållbar 

avkastning av material från skog, kommer 

på lång sikt att vara till största nytta för 

att varaktigt begränsa verkningarna av 
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klimatförändringarna. 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Att prioritera finansiering av 

forskning om klimatförändringarna 

skulle öka LULUCF-sektorns roll när det 

gäller begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna. Att framför allt 

främja EU:s ramprogram för forskning 

och innovation 2021–2028 i  

LULUCF-sektorn skulle bl.a. bidra till att 

de ekonomiska och vetenskapliga 

kunskaperna och lokalsamhällenas 

kunskap om sektorns resultat ökas och 

sprids, hållbara innovationer påskyndas, 

övergången till den digitala tidsåldern 

främjas, utbildningen moderniseras, 

LULUCF-sektorns motståndskraft stärks 

och den biologiska mångfalden och 

mänsklig påverkan övervakas. 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Som ett första steg fastställs i 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 

529/2013/EG11 bokföringsregler för 

LULUCF-sektorns utsläpp och upptag av 

växthusgaser, och det har därmed bidragit 

till utvecklingen av en policy för att 

integrera LULUCF-sektorn i EU:s 

utsläppsminskningsåtagande. Denna 

förordning bör vidareutveckla de befintliga 

bokföringsreglerna genom att uppdatera 

och förbättra dem inför perioden 2021–

2030. Den bör fastställa medlemsstaternas 

skyldigheter att tillämpa dessa 

bokföringsregler och skyldigheten att 

(7) Som ett första steg fastställs i 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 

529/2013/EG11 bokföringsregler för 

LULUCF-sektorns utsläpp och upptag av 

växthusgaser, och det har därmed bidragit 

till utvecklingen av en policy för att 

integrera LULUCF-sektorn i EU:s 

utsläppsminskningsåtagande. Denna 

förordning bör vidareutveckla de befintliga 

bokföringsreglerna genom att uppdatera 

och förbättra dem inför perioden 2021–

2030. Den bör under alla omständigheter 

fastställa medlemsstaternas skyldigheter att 

tillämpa dessa bokföringsregler och 
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säkerställa att LULUCF-sektorn totalt sett 

inte genererar nettoutsläpp. Den bör inte 

föreskriva några bokförings- eller 

rapporteringskrav för privata aktörer. 

skyldigheten att säkerställa att LULUCF-

sektorn totalt sett inte genererar 

nettoutsläpp. Den bör inte föreskriva några 

bokförings- eller rapporteringskrav för 

privata aktörer, och medlemsstaterna 

måste undvika sådana åtaganden under 

genomförandet av denna förordning. 

_________________ _________________ 

11 Europaparlamentets och rådets beslut nr 

529/2013/EU av den 21 maj 2013 om 

bokföringsregler för utsläpp och upptag av 

växthusgaser till följd av verksamheter i 

samband med markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk och om 

information beträffande åtgärder som rör 

dessa verksamheter (EUT L 165, 

18.6.2013, s. 80). 

11 Europaparlamentets och rådets beslut nr 

529/2013/EU av den 21 maj 2013 om 

bokföringsregler för utsläpp och upptag av 

växthusgaser till följd av verksamheter i 

samband med markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk och om 

information beträffande åtgärder som rör 

dessa verksamheter (EUT L 165, 

18.6.2013, s. 80). 

Motivering 

Detta är första gången som LULUCF-reglerna införlivas med de rättsliga förpliktelserna i 

EU:s klimatram. Det är viktigt att försäkra privata aktörer om att de inte kommer att 

påverkas i administrativt hänseende av förslaget. Därför är det också viktigt att 

medlemsstaterna gör vad de kan för att undvika att lägga ytterligare bördor på privata 

aktörer. 

Ändringsförslag   9 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att upprätta en tillförlitlig 

bokföring av utsläpp och upptag i enlighet 

med 2006 års riktlinjer från den 

mellanstatliga panelen för 

klimatförändringar (nedan kallad IPCC) 

bör de värden som årligen rapporteras 

enligt förordning (EU) nr 525/2013 för 

markanvändningskategorier och 

omställning mellan olika 

markanvändningskategorier användas i 

syfte att rationalisera tillvägagångssätten 

enligt FN:s klimatkonvention och 

Kyotoprotokollet. För mark som övergår 

till en annan markanvändningskategori bör 

övergångsfasen uppgå till 20 år, vilket är 

(8) För att upprätta en tillförlitlig 

bokföring av utsläpp och upptag i enlighet 

med 2006 års riktlinjer från den 

mellanstatliga panelen för 

klimatförändringar (nedan kallad IPCC) 

bör de värden som årligen rapporteras 

enligt förordning (EU) nr 525/2013 för 

markanvändningskategorier och 

omställning mellan olika 

markanvändningskategorier användas i 

syfte att rationalisera tillvägagångssätten 

enligt FN:s klimatkonvention och 

Kyotoprotokollet. För mark som övergår 

till en annan markanvändningskategori bör 

övergångsfasen uppgå till 20 år, vilket är 
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den standardperiod som fastställs i IPCC:s 

riktlinjer. 

den standardperiod som fastställs i IPCC:s 

riktlinjer. Med tanke på medlemsstaternas 

varierande naturliga och ekologiska 

omständigheter, inte minst på grund av 

olika geografiska och klimatmässiga 

förhållanden som har en inverkan på den 

faktiska varaktigheten av 

övergångsperioderna för 

kollagerförändringarna, bör undantag 

från standardvärdet tillåtas såsom 

motiverade enligt IPCC:s riktlinjer. 

Ändringsförslag   10 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Utsläpp och upptag från 

skogsmark är beroende av ett antal 

naturliga omständigheter, 

åldersklassfördelning och 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. 

(9) Utsläpp och upptag från 

skogsmark är beroende av ett antal 

naturliga omständigheter, 

åldersklassfördelning och tidigare och 

nuvarande förvaltningsmetoder, och 

olikheterna mellan medlemsstaterna bör 

respekteras. 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. 

Ändringsförslag   11 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) När kommissionen i enlighet med (10) Om och så länge som 
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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. 

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. 

Ändringsförslag   12 

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. I EU-

sammanhang 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 som fastställs i denna 

förordning bör inte hindra användningen 

av hållbar biomassa i energisektorn 

genom generering av utsläpp i LULUCF-

sektorn. 

Ändringsförslag   13 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Den ökade hållbara användningen 

av avverkade träprodukter kan avsevärt 

begränsa växthusgasutsläppen till, och öka 

(12) Den ökade hållbara användningen 

av avverkade träprodukter kan avsevärt 

begränsa växthusgasutsläppen till, och öka 
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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. 

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. 

För att ytterligare främja och inkludera 

den positiva substitutionseffekten bör 

kommissionen genom en delegerad akt se 

till att fler produkter ingår i 

produktberäkningarna för avverkat trä. 
Kommissionen bör ge vägledning om 

metodfrågor i samband med bokföringen 

av avverkade träprodukter. 

Ändringsförslag   14 

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 

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. 

(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 

till tillfälliga utsläpp av växthusgaser inom 

LULUCF-sektorn eller orsaka en återföring 

till atmosfären av tidigare upptag. Med 

tanke på att 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 eller 

avskräcker medlemsstaterna från att vidta 

förebyggande åtgärder såsom 

investeringar som görs för att minska 
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riskerna för naturliga störningar. 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) För att säkerställa en effektiv, 

transparent och kostnadseffektiv 

rapportering och kontroll av utsläpp och 

upptag av växthusgaser och av annan 

information som behövs för att bedöma 

medlemsstaternas fullgörande av sina 

åtaganden bör rapporteringskrav införas i 

förordning (EU) nr 525/2013 genom den 

här förordningen som ska beaktas vid de 

efterlevnadskontroller som görs enligt den 

här förordningen. Förordning (EG) nr 

525/2013 bör därför ändras i enlighet med 

detta. Dessa bestämmelser kan förenklas 

ytterligare för att ta hänsyn till eventuella 

relevanta förändringar av den integrerade 

förvaltningen av energiunionen som ska 

föreslås i kommissionens arbetsprogram 

före utgången av 2016. 

(15) För att säkerställa och trygga en 

effektiv, transparent och kostnadseffektiv 

rapportering och kontroll av utsläpp och 

upptag av växthusgaser och av annan 

information som behövs för att bedöma 

medlemsstaternas fullgörande av sina 

åtaganden bör rapporteringskrav införas i 

förordning (EU) nr 525/2013 genom den 

här förordningen som ska beaktas vid de 

efterlevnadskontroller som görs enligt den 

här förordningen. Förordning (EG) nr 

525/2013 bör därför ändras i enlighet med 

detta. Dessa bestämmelser kan förenklas 

ytterligare för att ta hänsyn till eventuella 

relevanta förändringar av den integrerade 

förvaltningen av energiunionen som ska 

föreslås i kommissionens arbetsprogram 

före utgången av 2016. 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Enligt UNFCCC ska EU och 

dess medlemsstater utveckla, regelbundet 

uppdatera, offentliggöra och till 

partskonferensen rapportera nationella 

inventeringar av antropogena utsläpp 

från källor och upptag i sänkor av alla 

växthusgaser genom användning av 

jämförbara metoder som 

partskonferensen enats om. Inventeringar 

av växthusgaser är avgörande för att 

möjliggöra övervakning av 

genomförandet av utfasning av fossila 

bränslen och för att bedöma fullgörandet 

av lagstiftningen på klimatområdet. 
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Medlemsstaternas skyldigheter avseende 

upprättande och förvaltning av nationella 

inventeringar återfinns i förordningen om 

styrningen av energiunionen, COM 

(2016)0759). 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Europeiska miljöbyrån bör i 

lämpliga fall och i enlighet med sitt årliga 

arbetsprogram bistå kommissionen med 

systemet för årlig rapportering av utsläpp 

och upptag av växthusgaser, bedömningen 

av information om politik, åtgärder och 

nationella prognoser, utvärderingen av 

planerade ytterligare strategier och 

åtgärder, och de efterlevnadskontroller som 

kommissionen ska göra enligt denna 

förordning. 

(16) Europeiska miljöbyrån (EEA) 

borde i lämpliga fall och i enlighet med sitt 

årliga arbetsprogram bistå kommissionen 

med systemet för årlig rapportering av 

utsläpp och upptag av växthusgaser, 

bedömningen av information om politik, 

åtgärder och nationella prognoser, 

utvärderingen av planerade ytterligare 

strategier och åtgärder, och de 

efterlevnadskontroller som kommissionen 

ska göra enligt denna förordning. 

Ändringsförslag   18 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att underlätta datainsamling 

och metodförbättringar bör 

markanvändning inventeras och 

rapporteras med hjälp av geografisk 

spårning av varje markområde inom ramen 

för medlemsstaternas och EU:s 

datainsamlingssystem. Unionens och 

medlemsstaternas befintliga program och 

undersökningar, bl.a. LUCAS (Land Use 

Cover Area frame Survey) och det 

europeiska jordövervakningsprogrammet 

Copernicus, ska utnyttjas på bästa sätt för 

att samla in data. Datahantering, inbegripet 

utbyte för återanvändning i rapporter och 

spridning, bör ske i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 

(17) För att underlätta datainsamling 

och metodförbättringar bör 

markanvändning explicit inventeras och 

rapporteras med hjälp av geografisk 

spårning av varje markområde inom ramen 

för medlemsstaternas och EU:s 

datainsamlingssystem. Unionens och 

medlemsstaternas befintliga program och 

undersökningar, bl.a. LUCAS (Land Use 

Cover Area frame Survey), det europeiska 

jordövervakningsprogrammet Copernicus,i 

synnerhet genom Sentinel-2, och 

satellitnavigeringssystemen Galileo och 

Egnos, som kan användas till stöd för 

undersökning av markanvändning, ska 

utnyttjas på bästa sätt för att samla in data. 

Datahantering, inbegripet utbyte för 
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upprättande av en infrastruktur för rumslig 

information i Europeiska gemenskapen. 

återanvändning i rapporter och spridning, 

bör ske i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 

mars 2007 om upprättande av en 

infrastruktur för rumslig information i 

Europeiska gemenskapen. 

Ändringsförslag   19 

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 

[...] 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, 

(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 (EUF-fördraget) 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 

[...] 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 
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och deras experter har systematiskt rätt att 

delta i möten i kommissionens 

expertgrupper som handlar om 

utformningen av delegerade akter. 

samtidigt som medlemsstaternas experter, 

och deras experter har systematiskt rätt att 

delta i möten i kommissionens 

expertgrupper som handlar om 

utformningen av delegerade akter. 

Ändringsförslag   20 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Denna förordnings yttersta mål är att 

bidra till det globala åtagandet att hålla 

temperaturerna under 2 grader över 

förindustriell nivå och att göra 

ansträngningar för att begränsa den 

globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

Ändringsförslag   21 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) brukad våtmark: 

markanvändning som rapporterats som 

våtmark som fortfarande är våtmark, 

samt bebyggd mark och övrig mark som 

ställts om till våtmark och våtmark som 

ställts om till bebyggd mark och övrig 

mark. 

Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En medlemsstat kan inom ramen 

för sitt åtagande enligt artikel 4 välja att 

inbegripa brukad våtmark, vilket 

definieras som markanvändning som 

rapporterats som våtmark som 

fortfarande är våtmark och bebyggd 

mark, övrig mark som ställts om till 

2. Medlemsstater som inte har en 

särskild bokföringskategori för brukad 

våtmark den [dag för ikraftträdande] får 

åtnjuta en övergångsperiod på fem år 

från och med den [dag för ikraftträdande] 

för att samla in tillförlitliga och 

transparenta uppgifter om brukad 
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våtmark och våtmark som ställts om till 

bebyggd mark och övrig mark. Om en 

medlemsstat väljer att göra detta ska den 

bokföra utsläpp och upptag från brukad 

våtmark i enlighet med denna förordning 

våtmark och införa ett 

rapporteringssystem i enlighet med denna 

förordning. Uppgifternas och 

rapporteringssystemets ändamålsenlighet 

ska bedömas som en del av den 

efterlevnadskontroll som avses i artikel 

12. 

Ändringsförslag   23 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska i 

bokföringen för beskogad mark, avskogad 

mark och brukad skogsmark ta med en 

bokföringskategori avseende avverkade 

träprodukter i enlighet med artikel 9. 

Ändringsförslag   24 

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 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 och alla relevanta IPCC-

tilläggsriktlinjer (nedan kallat IPCC-

riktlinjerna). 

Ändringsförslag   25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För perioderna 2021–2025 och 2026–2030 För perioderna 2021–2025 och 2026–2030 



 

AD\1126632SV.docx 17/28 PE592.164v03-00 

 SV 

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. 

ska medlemsstaterna som minimistandard 

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. 

Ändringsförslag   26 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska för att uppfylla 

unionens långsiktiga åtaganden enligt 

Parisavtalet överlämna en åtgärdsplan till 

kommissionen, i enlighet med förfarandet 

i förordningen [om styrningen av 

energiunionen, COM (2016)0759], med 

långsiktiga mål för att öka upptag, 

kollager och hållbara skogsbruksmetoder. 

Ändringsförslag   27 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska i 

utarbetandet av sina nationalräkenskaper 

säkerställa att markanvändningar är 

förenliga med unionens strategier för 

biologisk mångfald och skog.  

Ändringsförslag   28 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom undantag från kravet på 

tillämpning av standardvärdet i artikel 5.3 

får en medlemsstat 30 år efter 

2. Genom undantag från kravet på 

tillämpning av standardvärdet i artikel 5.3 

får en medlemsstat 30 år efter 
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omställningstidpunkten överföra åkermark, 

betesmark, våtmark, bebyggd mark och 

övrig mark från kategorin för sådan mark 

som ställts om till skogsmark till kategorin 

för skogsmark som fortfarande är 

skogsmark. 

omställningstidpunkten överföra åkermark, 

betesmark, våtmark, bebyggd mark och 

övrig mark från kategorin för sådan mark 

som ställts om till skogsmark till kategorin 

för skogsmark som fortfarande är 

skogsmark. Alla beslut om beviljande av 

sådant undantag ska utgå från IPCC:s 

riktlinjer och godkännas av den 

expertgrupp som inrättats enligt artikel 

8.5. 

Ändringsförslag   29 

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. Medlemsstaterna 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. 

Ändringsförslag   30 

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 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. På begäran av 

medlemsstaterna ska kommissionen 

tillhandahålla tekniskt stöd. 
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Ändringsförslag   31 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2 

 

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 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 skogsförvaltning i 

fråga om praxis, såsom den dokumenterats 

fram till 2017 för perioden 2021–2025 och 

fram till 2022 för perioden 2026–2030 per 

skogstyp och åldersklass för nationella 

skogar och uttryckt i MtCO2eq per år. 

Ändringsförslag   32 

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 kontoplanen för 

skogsbruket ska offentliggöras, även på 

nätet, och vara föremål för ett offentligt 

samråd. 

Ändringsförslag   33 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska visa att de 

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. 

4. Medlemsstaterna ska visa att de 

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. De 

uppgifter som används ska vara senast 

bestyrkta bokföring om markanvändning 

och skogarnas tillstånd. Senast vid 

utgången av perioderna 2021–2025 eller 

2026–2030 ska medlemsstaten överlämna 

en teknisk korrigering av sin referensnivå 
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till kommissionen om det är nödvändigt för 

att säkerställa överensstämmelse, samt 

rapportera positiva insatser som en följd 

av hållbar skogsförvaltning som är i kraft 

vid dess fastställande.  

Ändringsförslag   34 

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. En expertgrupp bestående av 

utvalda experter från kommissionen och 

medlemsstaterna 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. Medlemsstaterna ska 

förse expertgruppen med alla de uppgifter 

och all den information som begärs för att 

granskningen och bedömningen ska 

kunna utföras. Om det är nödvändigt för 

att säkerställa efterlevnad av principerna 

och kraven i punkterna 3 och 4 samt artikel 

5.1 ska den berörda medlemsstaten göra 

en ny beräkning av de föreslagna nya eller 

korrigerade referensnivåerna för skog. För 

att öka öppenheten ska kommissionen 

sammanställa och offentliggöra en 

sammanfattande rapport med 

rekommendationer och göra den allmänt 

tillgänglig, även via internet. 

Ändringsförslag   35 

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 

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 
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för att uppdatera medlemsstaternas 

referensnivåer 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. 

för att uppdatera medlemsstaternas 

referensnivåer för skog på grundval av de 

nationella kontoplanerna för skogsbruket, 

inlämnade tekniska korrigeringar eller 

eventuella nya beräkningar som gjorts i 

samband med översynen. Den första av 

dessa delegerade akter som ska bygga på 

medlemsstaternas inlämnade uppgifter 

enligt artikel 3 ska antas senast den 31 

december 2019. 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. 

Ändringsförslag   36 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 1 

 

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   37 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska senast den 31 

december 2019 anta en delegerad akt i 

enlighet med artikel 14 i syfte att 

uppdatera kategorierna i reservoaren av 

avverkade träprodukter med ytterligare 

produkter som har en positiv 

ersättningseffekt, med beaktande av 

medlemsstaternas underlag om 

landspecifika underkategorier. 
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Uppdateringen ska ske på grundval av 

IPCC:s riktlinjer och säkerställa den 

miljömässiga integriteten hos unionens 

LULUCF-bokföring. 

Ändringsförslag   38 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. En bedömning av effekten av den 

flexibilitetsmekanism som fastställs i 

denna artikel ska ingå i den rapport som 

avses i artikel 15. 

Ändringsförslag   39 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska göra en 

grundlig granskning av rapporterna för att 

bedöma efterlevnaden av artikel 4. 

2. Kommissionen ska göra en 

grundlig granskning av rapporterna för att 

bedöma efterlevnaden av artikel 4 och 

motivera eventuella skillnader. 

Ändringsförslag   40 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska registrera 

mängden utsläpp och upptag för varje 

markbokföringskategori i varje 

medlemsstat och se till att utnyttjandet av 

den flexibilitet som är möjlig enligt artikel 

11 bokförs korrekt i det unionsregister som 

upprättats enligt artikel 10 i förordning 

(EU) nr 525/2013. Den centrala förvaltaren 

ska göra en automatisk kontroll av varje 

transaktion enligt denna förordning och vid 

behov blockera transaktioner för att se till 

att inga oegentligheter förekommer. Denna 

1. Kommissionen ska registrera 

mängden utsläpp och upptag för varje 

markbokföringskategori i varje 

medlemsstat och se till att utnyttjandet av 

den flexibilitet som är möjlig enligt artikel 

11 bokförs korrekt i det unionsregister som 

upprättats enligt artikel 10 i förordning 

(EU) nr 525/2013. Den centrala förvaltaren 

ska göra en automatisk och uttömmande 

kontroll av varje transaktion enligt denna 

förordning och vid behov blockera 

transaktioner för att se till att inga 

oegentligheter förekommer. 
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information ska vara offentlig. Medlemsstaten ska få återkoppling och ha 

rätt till genmäle. En medlemsstat som vill 

begära rättelse ska göra det inom rimlig 

tid. Kommissionen ska registrera 

uppgifternas spårbarhet och göra 

informationen allmänt tillgänglig via 

internet. 

Ändringsförslag   41 

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, 10 och 13 ska ges till kommissionen 

för en period på fem år från och med den 

[dagen för ikraftträdandet]. 

Ändringsförslag   42 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i 

enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 

4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda och arbeta 

för en gemensam ståndpunkt med experter 

som utsetts av varje medlemsstat i enlighet 

med principerna i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 13 

april 2016. 

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, 

Inom sex månader från den positiva 

dialog som ska genomföras inom ramen 

för UNFCCC under 2018, 2024 och 

därefter vart femte år, ska kommissionen 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 
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dess bidrag till målen i Parisavtalet och kan 

om lämpligt även lägga fram förslag. 

tillämpningen av denna förordning, dess 

bidrag till EU:s övergripande mål om 

minskning av växthusgasutsläpp fram till 

2030 och dess bidrag till de långsiktiga 

målen i Parisavtalet, och kan om lämpligt 

även lägga fram förslag för att uppdatera 

denna förordning och dess ambitioner i 

enlighet med utvecklingen till följd av den 

positiva dialogen inom ramen för 

UNFCCC samt senaste forskningsrön. 

Ändringsförslag   44 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del A – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Referensnivåerna ska bidra till 

att upprätthålla eller öka kollagren i 

skogen samtidigt som en årlig hållbar 

avkastning av timmer, fiber eller energi 

från skogen produceras. 

Ändringsförslag   45 

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 av 

brukad skogsmark så att utsläpp och 

upptag till följd av biomassaanvändning 

bokförs på rätt sätt. 

Ändringsförslag   46 

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 

utgår 
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halveringstid. 

Ändringsförslag   47 

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, vilket fastställs i EU:s 

skogsstrategi, medlemsstaternas nationella 

skogsprogram och skogspolitik, EU:s 

strategi för biologisk mångfald och EU:s 

strategi för bioekonomi. 

Ändringsförslag   48 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – del A – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Referensnivåerna ska bekräfta 

att konstruktionen inte direkt har 

innefattat antaganden eller 

uppskattningar som bygger på 

medlemsstaternas eller EU:s politik eller 

antaganden eller uppskattningar som 

bygger på antaganden om framtida 

förändringar av medlemsstaternas eller 

EU:s politik. 
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