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KORTFATTAD MOTIVERING

Det främsta målet med EU:s klimatpolitik är att minska utsläppen av växthusgaser och göra 
Europa till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. Sänkor och upptag från 
LULUCF-sektorn spelar en viktig men begränsad roll för att nå detta mål. Syftet med 
kommissionens förslag till ändring av förordningen om markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk (LULUCF) är att förbättra reglerna för hur sektorn för 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, i kombination med utsläpp av 
växthusgaser från jordbruket som inte omfattar koldioxid, bidrar till EU:s klimatpolitiska ram.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och tror att övergången från referensnivåer 
till rapporterade utsläpp och upptag av växthusgaser kommer att förenkla redovisningen och 
leda till större datatransparens och mer lättillgängliga data. Medlemsstaterna bör få fortsatt 
uppmuntran att förbättra metoderna för mätning av kolflödena, inklusive beräkning av 
substitutionseffekterna. Metodförbättringarna bör även återspeglas i bedömningen av 
måluppfyllandet. Särskilt när det gäller jordbruksutsläpp behövs mer forskningssatsningar för 
att identifiera de mest hållbara jordbruksmetoderna och de mest kostnadseffektiva sätten att 
övervaka och rapportera utsläpp och upptag från sektorn. För att se till att 
LULUCF-bestämmelserna tillämpas korrekt och undvika en onödig regelbörda bör 
förordningen på det hela taget förbli en ram för bokföring av koldioxidutsläpp och 
koldioxidupptag.

Föredraganden konstaterar att markanvändnings- och skogsbrukssektorns bidrag till 
klimatpolitiken är unikt och dubbelt – både genom kolsänkor och som en källa till förnybara 
råmaterial och produkter. Sakkunskap och innovativa möjligheter från skogsindustrin spelar 
en avgörande roll i utbytet av fossila bränslen och omställningen till en cirkulär bioekonomi. 
LULUCF-ramen bör ta fasta på detta och ta full hänsyn till klimat- och miljövinsterna med 
substitution.

Samtidigt med en förstärkning av kolsänkorna bör förordningen ta fasta på den hållbara 
bioenergiproduktionens roll i utfasningen av fossila bränslen. Bioenergi står för runt 60 % av 
den totala produktionen av förnybar energi i EU (Eurostat 2020). Eftersom produktion av 
förnybar bioenergi i första hand förlitar sig på restprodukter och avfall från annan skogsnäring 
kan onödigt höga LULUCF-mål avsevärt hämma den förnybara energiproduktionen i Europa. 
Dessutom kan oproportionerliga mål inom EU öka pressen på skogsanvändningen utanför 
Europa och bidra till koldioxidläckage.

På det hela taget menar föredraganden att vi måste se fördelarna med en aktiv 
skogsförvaltning för både begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna. 
Bokföringsramen för LULUCF bör uppmuntra medlemsstaterna att vidta aktiva och 
innovativa åtgärder för att utöka sina kolsänkor och koldioxidupptag i det långa perspektivet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/111930 har unionen 
fastställt målet om klimatneutralitet i hela 
ekonomin senast 2050 som lagstiftning. I 
den förordningen fastställs också ett 
bindande nationellt unionsåtagande för 
minskning av nettoutsläppen av 
växthusgaser (utsläpp efter avdrag för 
upptag) med minst 55 % jämfört med 1990 
års nivåer senast 2030. Alla ekonomiska 
sektorer förväntas bidra till att detta mål 
uppnås, inbegripet sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. 
Nettoupptaget bidrar till unionens 
klimatmål för 2030 på högst 225 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. Inom ramen för 
förordning (EU) 2021/1119 har 
kommissionen i ett motsvarande uttalande 
bekräftat sin avsikt att föreslå en översyn 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/84131, i enlighet med 
ambitionen att öka nettoupptaget av 
koldioxid till nivåer över 300 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk senast 
2030.

(4) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/111930 har unionen 
fastställt målet om klimatneutralitet i hela 
ekonomin senast 2050 som lagstiftning. I 
den förordningen fastställs också ett 
bindande nationellt unionsåtagande för 
minskning av nettoutsläppen av 
växthusgaser (utsläpp efter avdrag för 
upptag) med minst 55 % jämfört med 1990 
års nivåer senast 2030. Alla ekonomiska 
sektorer förväntas bidra till att detta mål 
uppnås, och högsta prioritet är att minska 
utsläppen från fossila bränslen. 
Nettoupptaget bidrar till unionens 
klimatmål för 2030 på högst 225 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. Inom ramen för 
förordning (EU) 2021/1119 har 
kommissionen i ett motsvarande uttalande 
bekräftat sin avsikt att föreslå en översyn 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/84131, i enlighet med 
ambitionen att öka nettoupptaget av 
koldioxid till nivåer över 300 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk senast 
2030.

__________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119 av den 
30 juni 2021 om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om ändring 
av förordningarna (EG) nr 401/2009 och 
(EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) 
(EUT L 243, 9.7.2021, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119 av den 
30 juni 2021 om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om ändring 
av förordningarna (EG) nr 401/2009 och 
(EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) 
(EUT L 243, 9.7.2021, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 
30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp 
och upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 
30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp 
och upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
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markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) 
nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU 
(EUT L 156, 19.6.2018, s. 1).

markanvändning och skogsbruk i ramen för 
klimat- och energipolitiken fram till 2030 
och om ändring av förordning (EU) 
nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU 
(EUT L 156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Marksektorn har potential att 
snabbt bli klimatneutral senast 2035 på ett 
kostnadseffektivt sätt och därefter generera 
mer växthusgasupptag än utsläpp. Ett 
kollektivt åtagande på EU-nivå som syftar 
till att uppnå klimatneutralitet inom 
marksektorn under 2035 kan ge den 
planeringssäkerhet som behövs för att på 
kort sikt påskynda begränsningsåtgärder på 
land, eftersom det kan ta många år för 
sådana åtgärder att uppnå de önskade 
begränsningsresultaten. Dessutom 
förväntas marksektorn bli den största 
sektorn i EU:s flödesprofil för 
växthusgaser under 2050. Därför är det 
särskilt viktigt att förankra denna sektor i 
en utvecklingbana som effektivt kan ge 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2050. Senast i mitten av 2024 bör 
medlemsstaterna lämna in sina uppdaterade 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner i enlighet med artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199934. Planerna bör innehålla 
relevanta åtgärder, genom vilka varje 
medlemsstat på bästa sätt bidrar till det 
kollektiva målet om klimatneutralitet inom 
marksektorn på EU-nivå under 2035. På 
grundval av dessa planer bör 
kommissionen föreslå nationella mål för att 
säkerställa att de unionsomfattande 
utsläppen och upptagen av växthusgaser 

(8) Marksektorn har potential att ställa 
om till klimatneutralitet senast 2035 på ett 
kostnadseffektivt sätt och därefter generera 
mer växthusgasupptag än utsläpp. Ett 
åtagande på medlemsstatsnivå som syftar 
till att uppnå klimatneutralitet inom 
marksektorn under 2035 kan ge den 
planeringssäkerhet som behövs för att på 
kort sikt påskynda begränsningsåtgärder på 
land, eftersom det kan ta många år för 
sådana åtgärder att uppnå de önskade 
begränsningsresultaten. Dessutom 
förväntas marksektorn bli den största 
sektorn i EU:s flödesprofil för 
växthusgaser under 2050. Därför är det 
särskilt viktigt att förankra denna sektor i 
en utvecklingsbana som effektivt kan ge 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2050. Senast i mitten av 2024 bör 
medlemsstaterna lämna in sina uppdaterade 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner i enlighet med artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/199934. Planerna bör innehålla 
relevanta åtgärder, genom vilka varje 
medlemsstat på bästa sätt bidrar till det 
kollektiva målet om klimatneutralitet inom 
marksektorn på EU-nivå under 2035. På 
grundval av dessa planer bör 
kommissionen föreslå nationella mål för att 
säkerställa att varje medlemsstats utsläpp 
och upptag av växthusgaser inom sektorn 
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inom sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
och andra utsläpp än koldioxidutsläpp från 
jordbrukssektorer åtminstone är 
balanserade fram till 2035. I motsats till 
EU:s mål om klimatneutralitet för 
marksektorn senast 2035 kommer sådana 
nationella mål att vara bindande och 
verkställbara för varje medlemsstat.

för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk och andra 
utsläpp än koldioxidutsläpp från 
jordbrukssektorer åtminstone är 
balanserade fram till 2035. I motsats till 
EU:s mål om klimatneutralitet för 
marksektorn senast 2035 kommer sådana 
nationella mål att vara bindande och 
verkställbara för varje medlemsstat.

__________________ __________________
34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder samt 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets 
direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör få besluta om sina nationella åtgärder för att nå klimatneutralitet. 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 är dessutom det 
unionsomfattande målet att bli klimatneutral senast 2050.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att öka upptaget av 
växthusgaser behöver enskilda jordbrukare 
eller skogsförvaltare ett direkt incitament 
att lagra mer koldioxid i sin mark och sina 
skogar. Nya affärsmodeller som bygger på 

(10) För att öka upptaget av 
växthusgaser behöver enskilda jordbrukare 
och skogsägare ett direkt incitament att 
lagra mer koldioxid i sin mark och sina 
skogar och i produkter för lagring av 
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incitament för koldioxidinlagrande 
jordbruk och på certifiering av 
koldioxidupptag måste i allt högre grad 
införas under perioden fram till 2030. 
Sådana incitament och affärsmodeller 
kommer att öka begränsningen av 
klimatförändringarna i bioekonomin, bland 
annat genom användning av hållbara 
avverkade träprodukter, med full respekt 
för ekologiska principer som främjar 
biologisk mångfald och den cirkulära 
ekonomin. Därför bör nya kategorier av 
produkter för lagring av koldioxid införas 
utöver avverkade träprodukter. Nya 
affärsmodeller samt jordbruks- och 
markförvaltningsmetoder för att öka 
upptaget bidrar till en balanserad territoriell 
utveckling och ekonomisk tillväxt i 
landsbygdsområden. Genom dessa 
modeller kan också nya arbetstillfällen 
skapas men också incitament till relevant 
utbildning, omskolning och 
kompetenshöjning.

koldioxid. Skogsägare måste uppmuntras 
att tillämpa hållbara skogsbruksmetoder. 
Såsom anges i kommissionens 
meddelande av den 15 december 2021 om 
hållbara kolcykler1a måste nya 
affärsmodeller som bygger på incitament 
för koldioxidinlagrande jordbruk och på 
certifiering av koldioxidupptag i allt högre 
grad införas under perioden fram till 2030. 
Sådana incitament och affärsmodeller 
kommer att öka begränsningen av 
klimatförändringarna i bioekonomin, bland 
annat genom användning av hållbara 
avverkade träprodukter och genom 
ersättning av fossilbaserade råmaterial, 
med full respekt för ekologiska principer 
som främjar biologisk mångfald och den 
cirkulära ekonomin. Förnybara 
biobaserade material och produkter 
bidrar till den cirkulära bioekonomin 
genom att fungera som substitut för 
fossilbaserade alternativ och andra 
alternativ med större miljöavtryck i 
industrier såsom bygg-, textil-, kemi- och 
förpackningsindustrin. Därför bör nya 
kategorier av alla produkter för lagring av 
koldioxid, inklusive nya innovativa 
lösningar, införas utöver avverkade 
träprodukter för att 
markanvändningssektorn ska uppmuntras 
till frivilliga åtgärder på 
koldioxidmarknaden. Nya affärsmodeller, 
vidareutveckling av teknik för bioenergi 
med avskiljning och lagring av koldioxid 
samt jordbruks- och 
markförvaltningsmetoder för att öka 
upptaget bidrar till en balanserad territoriell 
utveckling och ekonomisk tillväxt i 
landsbygdsområden. Genom dessa 
modeller kan också nya arbetstillfällen 
skapas men också incitament till relevant 
utbildning, omskolning och 
kompetenshöjning.

__________________
1a Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet av den 
15 december 2021 – Hållbara kolcykler 
(COM(2021)0800) [svensk översättning 
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ännu ej tillgänglig].
Or. en

Motivering

Klimatpåverkan från innovativa biobaserade produkter bör tas i fullt beaktande. Alla 
relevanta kategorier bör tas med, såsom massa, papper, kartong, faner, fiberskivor, 
spånskivor, plankor, förädlade träprodukter, textilier, kompositmaterial, lignin, kemikalier, 
biokol och andra biogena kolprodukter. Att låta bioenergi med avskiljning och lagring av 
koldioxid ingå i förordningen är logiskt med tanke på att biogena utsläpp kommer från 
markodlade förnybara energikällor. Genom att använda samma bokföringsram för alla 
koldioxidlagringsprodukter, koldioxidutsläpp och koldioxidupptag från denna sektor undviker 
man att de bokförs dubbelt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Med tanke på att ett hållbart 
skogsbruk stärker koldioxidbindningen 
och motverkar skogens åldrande och 
naturkatastrofer, som hör till de faktorer 
som har bidragit till minskningen av 
koldioxidupptaget i marksektorn på 
senare år, bör denna förordning 
uppmuntra till hållbara 
skogsbruksmetoder som bidrar till 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, såsom anges i EU:s 
skogsstrategi för 20301b.
__________________
1b Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Ny EU-skogsstrategi 
för 2030 (COM(2021)0572).

Or. en

Motivering

Alltför kraftiga ingrepp i möjligheterna till ett aktivt skogsbruk skulle göra skogarna mer 
sårbara för chocker såsom bränder och skadedjursangrepp och minska skogarnas långsiktiga 
förmåga att binda koldioxid. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grund av ändringen av 
rapporteringsbaserade mål måste utsläppen 
och upptagen av växthusgaser beräknas 
med en högre grad av noggrannhet. 
Dessutom kommer meddelandet från 
kommissionen om EU:s strategi för 
biologisk mångfald 203038, från jord till 
bord-strategin för ett rättvist, hälsosamt 
och miljövänligt livsmedelssystem39, EU:s 
skogsstrategi40, Europaparlamentets och 
rådets reviderade direktiv 
(EU) 2018/200141 och kommissionens 
meddelande Att skapa ett klimattåligt 
Europa – EU:s nya strategi för anpassning 
till klimatförändringar42 samtliga att kräva 
ökad markövervakning och därigenom 
bidra till att naturens koldioxidupptag i 
hela unionen skyddas och blir mer 
motståndskraftigt. Övervakningen och 
rapporteringen av utsläpp och upptag måste 
uppgraderas med hjälp av avancerad teknik 
tillgänglig inom unionens program, såsom 
Copernicus, och digitala data som samlas 
in inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med tillämpning av den 
dubbla övergången till grön och digital 
innovation.

(16) På grund av ändringen av 
rapporteringsbaserade mål måste utsläppen 
och upptagen av växthusgaser beräknas 
med en högre grad av noggrannhet. 
Dessutom kommer meddelandet från 
kommissionen om EU:s strategi för 
biologisk mångfald 203038, från jord till 
bord-strategin för ett rättvist, hälsosamt 
och miljövänligt livsmedelssystem39, EU:s 
skogsstrategi40, EU:s uppdaterade 
bioekonomistrategi1c, Europaparlamentets 
och rådets reviderade direktiv 
(EU) 2018/200141 och kommissionens 
meddelande Att skapa ett klimattåligt 
Europa – EU:s nya strategi för anpassning 
till klimatförändringar42 samtliga att kräva 
ökad markövervakning och därigenom 
bidra till att naturens koldioxidupptag i 
hela unionen skyddas och blir mer 
motståndskraftigt. Övervakningen och 
rapporteringen av utsläpp och upptag måste 
uppgraderas med hjälp av avancerad teknik 
tillgänglig inom unionens program, såsom 
Copernicus, och digitala data som samlas 
in inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, med tillämpning av den 
dubbla övergången till grön och digital 
innovation.

__________________ __________________
1c Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – En hållbar 
bioekonomi för Europa: En starkare 
koppling mellan ekonomin, samhället och 
miljön (COM(2018)0673).

38 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 

38 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
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Regionkommittén, EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen 
större plats i våra liv 
(COM(2020) 380 final):

Regionkommittén, EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen 
större plats i våra liv 
(COM(2020) 380 final):

39 COM/2020/381 final. 39 COM/2020/381 final.
40 […] 40 […]
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

42 COM/2021/82 final. 42 COM/2021/82 final.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) medlemsstaternas åtaganden att 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
gemensamt uppnå klimatneutralitet i 
unionen senast 2035 inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, inbegripet 
andra utsläpp än koldioxid från 
jordbruksektorn.”

e) medlemsstaternas åtaganden att 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
gemensamt uppnå klimatneutralitet på 
medlemsstatsnivå senast 2035 inom 
sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, inbegripet 
andra utsläpp än koldioxid från 
jordbrukssektorn.”

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör få besluta om sina nationella åtgärder för att nå klimatneutralitet. 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 är dessutom det 
unionsomfattande målet att bli klimatneutral senast 2050.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
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Förordning (EU) 2018/841
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
årliga mål baserade på den linjära 
utvecklingsbanan av nettoupptag av 
växthusgaser för varje medlemsstat 
avseende varje år under perioden 2026–
2029 uttryckt som ton 
koldioxidekvivalenter. Dessa nationella 
utvecklingsbanor ska baseras på de 
genomsnittliga inventeringsuppgifter om 
växthusgaser för åren 2021, 2022 och 2023 
som rapporteras av varje medlemsstat. 
Värdet av nettoupptaget av 310 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter som summan av 
de mål för medlemsstaterna som anges i 
bilaga IIa kan bli föremål för en teknisk 
korrigering på grund av att 
medlemsstaterna byter metod. Metoden för 
fastställande av den tekniska korrigering 
som ska läggas till medlemsstaternas mål 
ska fastställas i dessa genomförandeakter 
Vid tillämpningen av dessa 
genomförandeakter ska kommissionen 
genomföra en omfattande översyn av de 
senaste nationella inventeringsdata som är 
tillgängliga för åren 2021, 2022 och 2023 
som lämnats in av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 26.4 i förordning 
(EU) 2018/1999.

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
årliga mål baserade på den linjära 
utvecklingsbanan av nettoupptag av 
växthusgaser för varje medlemsstat 
avseende varje år under perioden 2026–
2029 uttryckt som ton 
koldioxidekvivalenter. Dessa nationella 
utvecklingsbanor ska baseras på de 
genomsnittliga inventeringsuppgifter om 
växthusgaser för åren 2021, 2022 och 2023 
som rapporteras av varje medlemsstat. 
Värdet av medlemsstaternas mål enligt 
bilaga IIa och nettoupptaget av 
310 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
som summan av de mål för 
medlemsstaterna som anges i bilaga IIa kan 
bli föremål för en teknisk korrigering på 
grund av att medlemsstaterna byter metod. 
Den tekniska korrigering som ska läggas 
till en medlemsstats mål ska motsvara 
metodbytets effekt på målen och fastställas 
i dessa genomförandeakter. Vid 
tillämpningen av dessa genomförandeakter 
ska kommissionen genomföra en 
omfattande översyn av de senaste 
nationella inventeringsdata som är 
tillgängliga för åren 2021, 2022 och 2023 
som lämnats in av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 26.4 i förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Motivering

Den tekniska korrigeringen av målen är nödvändig för att se till att målet och utgångsvärdet 
baseras på samma metod. Det måste förtydligas att detta är en metodaspekt som följer av 
förbättringar i medlemsstaternas metoder för att mäta kolflöden. Medlemsstaterna måste 
uppmuntras att fortlöpande förbättra sina metoder, och dessa förbättringar måste också 
återspeglas i målbedömningen för att undvika oproportionerligt lågt eller högt satta mål.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Målet är att de unionsomfattande 
utsläppen av växthusgaser inom de sektorer 
som anges i artikel 2.3 a–j ska motsvara 
nettonollutsläpp senast 2035 och därefter 
ska unionen uppnå negativa utsläpp. 
Unionen och medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som krävs för att göra det möjligt 
att gemensamt uppnå målet för 2035.

4. Målet är att utsläppen av 
växthusgaser på medlemsstatsnivå inom de 
sektorer som anges i artikel 2.3 a–j ska 
motsvara nettonollutsläpp senast 2035 och 
därefter ska varje medlemsstat uppnå 
negativa utsläpp. Medlemsstaterna ska 
vidta de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt att uppnå målet för 2035. Från och 
med 2036 ska koldioxidupptaget på land 
vara tillgängligt för andra sektorer i 
enlighet med unionens regelverk för 
certifiering av koldioxidupptag.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör få besluta om sina nationella åtgärder för att nå klimatneutralitet. 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 är dessutom det 
unionsomfattande målet att bli klimatneutral senast 2050. Dessutom behövs politiska 
incitament för att stödja och skala upp det koldioxidinlagrande jordbruket och bättre belöna 
jordbrukare och skogsägare för deras bindning av koldioxid och skydd av den biologiska 
mångfalden. Att lägga fram en långsiktig vision för koldioxidupptag, inklusive 
sektorsövergripande kopplingar, uppmuntrar till kostnadseffektiva utsläppsminskningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2025, och på grundval av 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som varje medlemsstat senast 
den 30 juni 2024 ska lämna in i enlighet 

Kommissionen ska senast den 
31 december 2025, och på grundval av 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som varje medlemsstat senast 
den 30 juni 2024 ska lämna in i enlighet 
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med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999, lägga fram förslag om varje 
medlemsstats bidrag till nettominskningen 
av utsläppen.”

med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999, lägga fram förslag om varje 
medlemsstats bidrag till nettominskningen 
av utsläppen. Kommissionen ska 
senast 2025 lägga fram förslag om hur 
processer för bioenergi med avskiljning 
och lagring av koldioxid ska inbegripas i 
produkter för lagring av koldioxid.”

Or. en

Motivering

Att låta bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid ingå i LULUCF-förordningen är 
logiskt med tanke på att biogena utsläpp kommer från markodlade förnybara energikällor 
som omfattas av denna förordning. Genom att använda samma bokföringsram för alla 
koldioxidlagringsprodukter, koldioxidutsläpp och koldioxidupptag från denna sektor bidrar 
man till att undvika att de bokförs dubbelt i andra politiska åtgärder.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 16 för att ändra 
punkt 1 i denna artikel och bilaga V genom 
att lägga till nya kategorier av produkter 
för lagring av koldioxid, inbegripet 
avverkade träprodukter med 
koldioxidlagrande effekt, på grundval av 
de IPCC-riktlinjer som antagits av 
partskonferensen för UNFCCC eller av 
partskonferensen i dess funktion som 
partsmöte för Parisavtalet, och säkerställa 
miljömässig integritet.”

”2. Kommissionen ska senast 2023 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 16 för att ändra punkt 1 i denna 
artikel och bilaga V genom att lägga till 
nya kategorier av produkter för lagring av 
koldioxid, inbegripet alla relevanta 
biobaserade produktkategorier med 
koldioxidlagrande effekt, på grundval av 
de IPCC-riktlinjer som antagits av 
partskonferensen för UNFCCC eller av 
partskonferensen i dess funktion som 
partsmöte för Parisavtalet, och säkerställa 
miljömässig integritet. Kategorierna av 
produkter för lagring av koldioxid ska 
anpassas till relevant unionsrätt så att den 
övergripande politiska ramen för lagring 
och upptag av koldioxid är 
sammanhängande.”

Or. en
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Motivering

Klimatpåverkan från innovativa biobaserade produkter bör tas i fullt beaktande. Alla 
relevanta kategorier bör tas med, såsom massa, papper, kartong, faner, fiberskivor, 
spånskivor, plankor, förädlade träprodukter, textilier, kompositmaterial, lignin, kemikalier, 
biokol och andra biogena kolprodukter. Genom att använda samma bokföringsram för alla 
koldioxidlagringsprodukter, koldioxidutsläpp och koldioxidupptag från denna sektor undviker 
man att de bokförs dubbelt.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) konsekvenserna för 
avverkningsnivåerna och bioekonomins 
utveckling.

Or. en

Motivering

Eftersom den konsekvensbedömning som medföljer lagstiftningsförslaget COM(2021)0554 
inte utvärderar konsekvenserna av minskande avverkningsvolymer till följd av olika politiska 
alternativ bör efterlevnadsrapporten innehålla uppgifter om minskande avverkningsnivåer 
och effekterna för skogssektorns ekonomiska bärkraft.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter rapporten ska kommissionen lägga 
fram lagstiftningsförslag när så anses 
lämpligt. Förslagen ska särskilt innehålla 
årliga mål och exempel på styrning som 
syftar till att uppnå det 
klimatneutralitetsmål för 2035 som 
fastställs i artikel 4.4, ytterligare 

Efter rapporten ska kommissionen lägga 
fram lagstiftningsförslag när så anses 
lämpligt. Förslagen ska särskilt innehålla 
årliga mål och exempel på styrning som 
syftar till att uppnå det 
klimatneutralitetsmål för medlemsstaterna 
för 2035 som fastställs i artikel 4.4, 
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unionsstrategier och unionsåtgärder samt 
en ram för perioden efter 2035, inbegripet 
utsläpp och upptag av växthusgaser från 
ytterligare sektorer, såsom havs- och 
sötvattensmiljön.”

ytterligare unionsstrategier och 
unionsåtgärder samt en ram för perioden 
efter 2035.”

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör få besluta om sina nationella åtgärder för att nå klimatneutralitet. 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 är dessutom det 
unionsomfattande målet att bli klimatneutral senast 2050. Ramen för perioden efter 2035 bör 
inte läggs fast i förväg innan detaljerna i ramen för perioden efter 2030 är kända.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 4 – led a1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstatens åtaganden och nationella 
mål för nettoupptag av växthusgaser i 
enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i 
förordning (EU) 2018/841 och dess bidrag 
syftar till att uppnå unionens mål att 
minska växthusgasutsläppen till 
nettonollutsläpp senast 2035 och därefter 
uppnå negativa utsläpp i enlighet med 
artikel 4.4 i den förordningen.”

”Medlemsstatens åtaganden och nationella 
mål för nettoupptag av växthusgaser i 
enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i 
förordning (EU) 2018/841 och dess bidrag 
syftar till att uppnå medlemsstaternas mål 
att minska växthusgasutsläppen till 
nettonollutsläpp senast 2035 och därefter 
uppnå negativa utsläpp i enlighet med 
artikel 4.4 i den förordningen.”

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör få besluta om sina nationella åtgärder för att nå klimatneutralitet. 
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 är dessutom det 
unionsomfattande målet att bli klimatneutral senast 2050.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
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Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga V – del 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bilaga V ska ändras i enlighet med 
bilaga III till denna förordning.

utgår

Or. en

Motivering

LULUCF-förordningen är en bokföringsram för utsläpp och upptag av koldioxid. För att 
säkerställa en korrekt tillämpning och undvika en överdriven regelbörda bör förordningen 
inte utvidgas till andra politikområden. En utvidgning av tillämpningsområdet skulle strida 
mot översynens mål att optimera och förenkla övervakningen och rapporteringen inom 
LULUCF-sektorn.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga III
Förordning (EU) 2018/1999
Bilaga V – del 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår
Or. en

Motivering

LULUCF-förordningen är en bokföringsram för utsläpp och upptag av koldioxid. För att 
säkerställa en korrekt tillämpning och undvika överdriven regelbörda bör förordningen inte 
utvidgas till andra politikområden. En utvidgning av tillämpningsområdet skulle strida mot 
översynens mål att optimera och förenkla övervakningen och rapporteringen inom 
LULUCF-sektorn.


