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* Samrådsförfarande
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***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordningarna (EU) 2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för
efterlevnadskontroll, fastställande av medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för 
att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 i sektorn för markanvändning, skogsbruk 
och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller förbättrad övervakning, rapportering, 
uppföljning av framsteg och översyn
(COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0554),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9‑0320/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram 
i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
8 december 20211,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 
utskottet för transport och turism och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                                            
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 ....
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Parisavtalet, som antogs i december 
2015 inom ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC), trädde i kraft i november 2016 
(Parisavtalet). Dess parter har enats om att 
hålla ökningen av den globala 
genomsnittstemperaturen långt under 2 °C 
jämfört med förindustriella nivåer och att 
fortsätta att anstränga sig för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C jämfört 
med förindustriella nivåer.

(1) Parisavtalet, som antogs i december 
2015 inom ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC), trädde i kraft i november 2016 
(Parisavtalet). I sin särskilda rapport om 
effekterna av en global uppvärmning på 
1,5 °C över förindustriell nivå från 2018, 
i sina särskilda rapporter om 
klimatförändringar och mark samt om 
haven och kryosfären från 2019 och i sin 
rapport om den naturvetenskapliga 
grunden för klimatförändringar från 
2021 presenterade den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC) de 
senaste vetenskapliga rönen om 
klimatförändringarnas effekter och visade 
på behovet av att omedelbart minska 
utsläppen av växthusgaser inom
ekonomins alla sektorer och hejda 
förstörelsen av kolsänkor för att begränsa 
den globala uppvärmningen till 1,5°C. 
Genom att anta klimatpakten från 
Glasgow har dess parter konstaterat att 
genom att begränsa ökningen av den 
globala genomsnittstemperaturen till 1,5°C 
jämfört med förindustriella nivåer skulle de 
risker och konsekvenser som 
klimatförändringarna medför minska 
avsevärt, och åtagit sig att före utgången 
av 2022 stärka deras mål för 2030 för att 
minska ambitionsgapet.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin globala bedömningsrapport 
om biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster från 2019 lade den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
fram de senaste vetenskapliga rönen som 
visade att den biologiska mångfalden i 
världen håller på att utarmas, och 
betonade i synnerhet att 
klimatförändringarna är den tredje 
viktigaste orsaken till förlusten av 
biologisk mångfald. I den gemensamt 
sponsrade rapporten av den 10 juni 
20211a från IPBES-IPCC-workshoppen 
om biologisk mångfald och 
klimatförändringar betonades också att 
merparten av tidigare politiska insatser 
har hanterat problemen med 
klimatförändringar och förlust av 
biologisk mångfald på egen hand, och 
efterlyste insatser som tar itu med 
synergierna mellan att begränsa förlusten 
av biologisk mångfald och 
klimatförändringarna samtidigt, och även 
beaktar effekterna på samhället, för att 
erbjuda en möjlighet att maximera 
sidovinster och bidra till att uppfylla 
utvecklingsambitionerna för alla.

__________________

1a Den gemensamt sponsrade rapporten av 
den 10 juni 2021 från IPBES-IPCC-
workshoppen om biologisk mångfald och 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I sin resolution av den 
28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget 1a uppmanade 
Europaparlamentet kommissionen med 
kraft att vidta omedelbara och ambitiösa 
åtgärder för att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5°C, och att undvika 
en massiv förlust av biologisk mångfald, 
bland annat genom att åtgärda bristen på 
enhetlighet mellan unionens nuvarande 
politik och klimat- och miljönödläget, 
särskilt med hjälp av en omfattande 
reform av dess jordbruks-, handels-, 
transport-, energi- och 
infrastrukturinvesteringspolitik och 
genom att säkerställa att samtliga 
relevanta lagstiftnings- och budgetförslag 
i framtiden till fullo överensstämmer med 
målet att begränsa den globala 
uppvärmningen till under 1,5 °C och att 
de inte bidrar till förlusten av biologisk 
mångfald.

1a EUT C 232, 16.6.2021, s. 28.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att ta itu med klimat- och 
miljörelaterade utmaningar och uppnå 
målen i Parisavtalet står i centrum för 
meddelandet Den europeiska gröna given, 
som antogs av kommissionen den 11 
december 201928. Behovet och värdet av 
den europeiska gröna given har bara ökat 
mot bakgrund av covid-19-pandemins 
mycket allvarliga effekter på 

(2) Att ha ett helhetsperspektiv när det 
gäller att ta itu med klimat- och 
miljörelaterade utmaningar och uppnå 
målen i Parisavtalet samtidigt som man 
lever upp till den gröna principen om att 
”inte vålla skada” för unionens andra 
miljömål står i centrum för meddelandet
Den europeiska gröna given, som antogs 
av kommissionen den 11 december 201928. 
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unionsmedborgarnas hälsa och ekonomiska 
välstånd.

Behovet och värdet av den europeiska 
gröna given och av dess helhetsperspektiv
har bara ökat mot bakgrund av 
covid-19-pandemins mycket allvarliga 
effekter på unionsmedborgarnas hälsa och 
ekonomiska välstånd. Det är därför 
nödvändigt att komplettera bokföringen 
av utsläpp och upptag av växthusgaser 
från sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk (LULUCF) med en skyldighet 
att inte orsaka betydande skada för andra 
miljömål, särskilt unionens mål för 
biologisk mångfald enligt EU:s strategi 
för biologisk mångfald för 2030 och 
relevanta unionsrättsakter, i den mening 
som avses i artikel 17 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/85228a.

__________________ __________________

28 COM(2019)640 final. 28 COM(2019)640 final.

28a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet syftar dels till 
att påskynda den gröna omställningen till 
en klimatneutral, hållbar, giftfri, 
resurseffektiv, motståndskraftig och 
konkurrenskraftig cirkulär ekonomi 
baserad på förnybar energi, på ett rättvist, 
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jämlikt och inkluderande sätt, dels till att 
skydda, återställa och förbättra miljöns 
tillstånd, inklusive genom att bland annat 
stoppa och vända förlusten av biologisk 
mångfald. I programmet konstateras det 
att en sund miljö är grunden för alla 
människors välbefinnande och 
säkerställer att den biologiska 
mångfalden bevaras och ekosystemen 
blomstrar och att naturen skyddas och 
återställs, vilket leder till ökad 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
väder- och klimatrelaterade katastrofer 
och andra miljörisker.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I det uppdaterade nationellt 
fastställda minskningsåtagande som 
överlämnades till UNFCCC:s sekretariat 
den 17 december 2020 åtog sig unionen 
att fram till 2030 minska sina nettoutsläpp 
av växthusgaser i hela ekonomin med 
minst 55 % jämfört med 1990 års nivåer29.

utgår

__________________

29

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/
PublishedDocuments/European%20Unio
n%20First/EU_NDC_Submission_Decem
ber%202020.pdf

Or. en
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Ändringsförslag 7

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) 2018/841 , 
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 att uppnå en balans i hela 
ekonomin mellan antropogena utsläpp 
från källor och upptag i sänkor för alla 
växthusgaser inom unionen 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. Vid 
genomförandet av unions klimatmål för 
2030 har de relevanta 
unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna också åtagit sig att 
prioritera snabba och förutsägbara 
utsläppsminskningar och samtidigt 
förbättra upptagen i naturliga sänkor. 
För att säkerställa att tillräckliga 
begränsningsinsatser görs av 
utsläppssektorer fram till 2030 har 
nettoupptagens bidrag till unionens 
klimatmål för 2030 begränsats till 
225 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 
utan att det påverkar målet att öka dess 
nettokolsänka utöver den nivån under 
2030 i syfte att uppnå klimatneutralitet
senast 2050.

__________________ __________________

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 
2021 om inrättande av en ram för att uppnå 

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

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 
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).

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 
2018 om inbegripande av utsläpp och 
upptag av växthusgaser från 
markanvändning, förändrad 
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 8

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att bidra till den ökade 
ambitionen att minska nettoutsläppen av 
växthusgaser från minst 40 % till minst 
55 % jämfört med 1990 års nivåer bör 
bindande årliga mål för nettoupptag av 
växthusgaser fastställas för varje 
medlemsstat inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk under
perioden 2026–2030 (i analogi med de 
årliga utsläppstilldelningar som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2018/84232), vilket leder till ett 
mål på 310 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter för unionen som 
helhet under 2030. Den metod som 
används för att fastställa de nationella 
målen för 2030 bör ta hänsyn till de 
genomsnittliga utsläpp och upptag av 
växthusgaser från åren 2016, 2017 och 
2018 som rapporteras av varje medlemsstat 

(5) För att säkerställa att LULUCF-
sektorn bidrar på ett hållbart, 
förutsägbart och långsiktigt sätt till 
EU:s klimatneutralitetsmål bör bindande 
årliga mål för nettoupptag av växthusgaser 
fastställas för varje medlemsstat inom 
LULUCF-sektorn för perioden fram till 
åtminstone 2050 med början i perioden 
2026–2030 (i analogi med de årliga 
utsläppstilldelningar som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/84232), vilket leder till ett 
delmål på minst 490 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter för unionen som 
helhet under 2030. Den metod som 
används för att fastställa de nationella 
målen för 2030 bör ta hänsyn till de 
genomsnittliga utsläpp och upptag av 
växthusgaser från åren 2016, 2017 och 
2018 som rapporteras av varje medlemsstat 
och återspegla den nuvarande 
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och återspegla den nuvarande 
begränsningsprestandan för sektorn 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk samt varje 
medlemsstats andel av den förvaltade 
markarealen i unionen, med beaktande av 
medlemsstatens förmåga att förbättra sina 
resultat inom sektorn genom 
markförvaltningsmetoder eller förändringar 
i markanvändningen som gynnar klimatet 
och den biologiska mångfalden.

begränsningsprestandan för sektorn 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk samt varje 
medlemsstats andel av den förvaltade 
markarealen i unionen, med beaktande av 
medlemsstatens förmåga att förbättra sina 
resultat inom sektorn genom 
markförvaltningsmetoder eller förändringar 
i markanvändningen som gynnar klimatet 
och den biologiska mångfalden.

__________________ __________________

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

32 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 
2018 om medlemsstaternas bindande årliga 
minskningar av växthusgasutsläpp under 
perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena 
enligt Parisavtalet samt om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 156, 
19.6.2018, s. 26).

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De bindande årliga målen för 
nettoupptag av växthusgaser bör fastställas 
för varje medlemsstat enligt en linjär 
utvecklingsbana. Utvecklingsbanan bör ha 
sin startpunkt 2022 utifrån de 
genomsnittliga utsläpp av växthusgaser 
som rapporterats av den medlemsstaten 
under 2021, 2022 och 2023, och avslutas 
2030 med det mål som fastställts för den 
medlemsstaten. För medlemsstater som 
förbättrar sina metoder för beräkning av 
utsläpp och upptag bör begreppet teknisk 
korrigering införas. En teknisk korrigering 
bör, i syfte att respektera miljöintegriteten, 

(6) De bindande årliga målen för 
nettoupptag av växthusgaser bör fastställas 
för varje medlemsstat enligt en linjär 
utvecklingsbana. Utvecklingsbanan bör ha 
sin startpunkt 2022 utifrån de 
genomsnittliga utsläpp av växthusgaser 
som rapporterats av den medlemsstaten 
under 2021, 2022 och 2023, och avslutas
2030 med det mål som fastställts för den 
medlemsstaten. För medlemsstater som 
förbättrar sina metoder för beräkning av 
utsläpp och upptag bör begreppet teknisk 
korrigering införas, och bli föremål för en 
vetenskaplig granskning. En teknisk 
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läggas till den medlemsstatens mål 
motsvarande den ändrade metodens
inverkan på målen och medlemsstatens 
ansträngningar för att uppnå dem.

korrigering bör, i syfte att respektera 
miljöintegriteten, läggas till den 
medlemsstatens mål motsvarande inverkan 
av den använda metodens förbättrade 
kvalitet på målen och medlemsstatens 
ansträngningar för att uppnå dem.

Or. en

Motivering

Tekniska korrigeringar bör bli föremål för en oberoende expertgranskning. Endast tekniska 
korrigeringar som återspeglar en förbättrad kvalitet av de uppgifter som övervakas och 
rapporteras bör beaktas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att säkerställa att det görs 
ständiga framsteg mot målet att nå minst 
490 miljoner ton koldioxidekvivalenter av 
nettoupptag för unionen som helhet före 
2030 bör medlemsstater som inte når upp 
till sina årliga mål under två år i rad se 
över sina nationella energi- och 
klimatplaner och långsiktiga strategier för 
att säkerställa att ytterligare åtgärder 
vidtas för att förbättra alla sänkor och 
reservoarer på ett sätt som bidrar till att 
öka den biologiska mångfalden, och för 
att minska markens sårbarhet för 
naturliga störningar.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I meddelandet av den 17 september 
2020 om att höja Europas klimatambitioner 
för 203033 skisseras en möjlighet att 
kombinera utsläpp av växthusgaser från 
jordbruket som inte omfattar koldioxid 
med markanvändning, förändrad 
markanvändning och nettoupptag inom 
skogsbruket, och på så sätt skapa en ny 
reglerad marksektor. En sådan 
kombination kan främja synergier mellan 
begränsningsåtgärder på land och 
möjliggöra ett mer integrerat 
beslutsfattande och genomförande av 
politiken på nationell nivå och 
unionsnivå. Därför bör medlemsstaternas 
skyldighet att lämna in integrerade 
begränsningsplaner för marksektorn 
skärpas.

(7) I meddelandet av den 17 september 
2020 om att höja Europas klimatambitioner 
för 203033 skisseras olika vägar och 
politiska alternativ för att nå unionens 
skärpta klimatmål för 2030. 
I meddelandet betonas det att uppnåendet 
av klimatneutralitet betyder att unionens 
åtgärder kommer att behöva intensifieras 
avsevärt inom alla ekonomiska sektorer. 
Framsteg inom en sektor kan inte 
kompensera bristen på framsteg inom 
andra sektorer. Dessutom är upptag av 
växthusgaser i naturliga kolsänkor 
bräckliga och kan vara reversibla, vilket 
leder till ökad osäkerhet när det gäller att 
mäta utsläpp och upptag i marksektorn 
jämfört med andra sektorer. 
Klimatförändringarna ökar ytterligare 
risken för minskade upptag i naturliga 
kolsänkor . Klimatforskning visar också 
att klimatet reagerar asymmetriskt på 
utsläpp och upptag, vilket innebär att ett 
ton växthusgaser som släpps ut i 
atmosfären inte kan jämföras med ett ton 
växthusgaser som tas upp33a. Målet att 
uppnå ett ökat upptag i naturliga 
kolsänkor bör därför vara strikt åtskilt 
från målet att snabbt och radikalt minska 
utsläppen av växthusgaser från andra 
sektorer, inbegripet andra utsläpp från 
jordbruket än koldioxid.

__________________ __________________

33 COM(2020) 562 final. 33 COM(2020) 562 final.

33a Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. 
m.fl. Asymmetry in the climate–carbon 
cycle response to positive and negative 
CO2 emissions. Nature Climate Change 
11, 613–617 (2021).

Or. en
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Ändringsförslag 12

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 
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 

(8) LULUCF-sektorn har potential att 
avsevärt öka mängden nettoupptag på ett 
kostnadseffektivt sätt, på både kort och 
lång sikt. För att förverkliga denna 
potential krävs det dock att en tydlig 
vision fastställs och konkreta åtgärder 
intensifieras redan under det kommande 
årtiondet, annars skulle de förändringar
som krävs efter 2030 behöva ske 
orealistiskt snabbt. 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 målet 
att säkerställa ett hållbart, förutsägbart 
och långsiktigt bidrag från naturliga 
kolsänkor till unionens 
klimatneutralitetsmål senast 2050. På 
grundval av dessa planer och efter 
beaktande av råden från den europeiska 
vetenskapliga rådgivande nämnden för 
klimatförändringar och unionens 
växthusgasbudget enligt förordning (EU) 
2021/1119 bör kommissionen föreslå 
unionens och medlemsstaternas mål för 
nettoupptag av växthusgaser från
LULUCF-sektorn för 2035 2040, 2045 
och 2050. Sådana nationella mål kommer
att vara bindande och verkställbara för 
varje medlemsstat. 
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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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I synnerhet skogar är oerhört 
viktiga för den biologiska mångfalden, för 
markstabilisering, rening av luft och 
vatten, koldioxidbindning och lagring 
samt för tillhandahållandet av hållbart 
framställda träprodukter med lång 
livslängd. I unionens skogar finns 
omkring 80 % av unionens biologiska 
mångfald på land, men intensivt 
skogsbruk är den näst största kategorin 
med rapporterade påfrestningar för arter. 
Många skogsberoende arter påverkas 
negativt av avlägsnandet av döda, döende 
och gamla träd1a, minskning av 
naturskogar och vissa 
skogsbruksmetoder, såsom kalhuggning. 
I kommissionens meddelande av den 
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16 juli 2021 om EU:s nya skogsstrategi 
för 2030 fastställs en vision och särskilda 
åtgärder för att förbättra skogarnas 
kvantitet och kvalitet i unionen och stärka 
skyddet och återställande av dem samt 
deras motståndskraft. I meddelandet 
underströks det akuta behovet av 
anpassningsbara strategier för 
återställande av skog och 
ekosystembaserad förvaltning som stärker 
skogarnas motståndskraft i unionen mot 
bakgrund av klimatkrisen och krisen med 
den biologiska mångfalden. Strategin 
bidrar därmed till unionens mål för både 
biologisk mångfald och klimatmål.

__________________

1aKommissionens rapport av den 
15 oktober 2020, Tillståndet för naturen i 
Europeiska unionen – status och trender 
2013–2018 för arter och livsmiljötyper 
som skyddas av fågeldirektivet och 
art- och habitatdirektivet 
(COM(2020)0635).

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Åkermark, betesmark och våtmark 
är för närvarande nettoutsläppare av 
växthusgaser i unionen, men har 
potential att bli en källa till nettoupptag av 
växthusgaser, särskilt genom en 
uppskalning av skogsjordbruk, ekologiskt 
jordbruk och ett återställande av 
våtmarker och torvmarker.

Or. en
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Ändringsförslag 15

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 
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.

(10) För att öka upptaget av 
växthusgaser bör enskilda jordbrukare eller 
skogsförvaltare kunna gynnas av
incitament att lagra mer koldioxid i sin 
mark och sina skogar, samtidigt som 
skyddet av den biologiska mångfalden och 
andra samhälleliga sidovinster 
säkerställs, genom främjande av 
ekosystembaserade strategier och metoder 
som främjar biologisk mångfald. Offentlig 
finansiering inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 
och andra EU-program – Life, 
Sammanhållningsfonden, 
Horisont Europa, faciliteten för 
återhämtning och resiliens, Fonden för 
en rättvis omställning – kan redan stödja 
ekosystembaserade strategier i skogar och 
jordbruksmark och bör ökas. Sådana 
incitament bör också öka begränsningen av 
klimatförändringarna i en fullständigt 
cirkulär bioekonomi baserad på hållbara 
källor, bland annat genom användning av 
hållbara avverkade träprodukter, med full 
respekt för ekologiska principer som 
främjar biologisk mångfald och den 
cirkulära ekonomin. Genom dessa modeller 
kan också nya arbetstillfällen skapas men 
också incitament till relevant utbildning, 
omskolning och kompetenshöjning. I linje 
med ökade ambitioner i LULUCF-sektorn 
bör ytterligare offentligt stöd ges till 
enskilda jordbrukare och skogsförvaltare 
för införande av ekosystembaserade 
strategier och metoder som främjar 
biologisk mångfald på deras mark i 
enlighet med gemensamma regler som 
tillhandahålls av kommissionen, genom 
användning av offentliga intäkter från 
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auktionering av utsläppsrätter från 
EU:s utsläppshandelssystem.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med tanke på särdragen hos sektorn 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i varje 
medlemsstat samt det faktum att 
medlemsstaterna måste öka sina insatser 
för att uppnå sina nationella bindande 
mål, bör en rad flexibilitetsmöjligheter 
förbli tillgängliga för medlemsstaterna, 
inbegripet handelsöverskott och 
utvidgning av skogsspecifik flexibilitet, 
samtidigt som målens miljöintegritet 
respekteras.

(11) För att uppmuntra till ökade 
insatser som överträffar de nationella 
målen, och med tanke på särdragen hos 
sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i varje 
medlemsstat, bör medlemsstaterna få 
fortsätta att handla med överskott, 
samtidigt som målens miljöintegritet 
respekteras genom att ett minimipris för 
sådan handel fastställs och intäkterna 
från sådan handel går till begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar 
genom att ekosystembaserade strategier 
främjas, samt skydda och återställa den 
biologiska mångfalden i linje med 
unionens strategi för biologisk mångfald 
för 2030.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Avskaffandet av de nuvarande 
bokföringsreglerna efter 2025 leder till ett 
behov av alternativa bestämmelser för 
naturliga störningar såsom bränder, 

(12) Avskaffandet av de nuvarande 
bokföringsreglerna efter 2025 leder till ett 
behov av alternativa bestämmelser för 
naturliga störningar såsom bränder, 
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skadedjur och stormar, eftersom 
osäkerheter till följd av naturliga 
processer eller klimatförändringar inom 
sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk behöver 
kunna hanteras. Medlemsstaterna bör under 
2032 få tillgång till en 
flexibilitetsmekanism kopplad till naturliga 
störningar, under förutsättning att de har 
uttömt all annan flexibilitet som står till 
deras förfogande, infört lämpliga åtgärder 
för att minska markens sårbarhet för 
sådana störningar och att unionens mål för 
2030 för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk har 
uppnåtts.

skadedjur och stormar, eftersom 
osäkerheter till följd av klimatförändringar 
inom sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
behöver kunna hanteras. Medlemsstaterna 
bör under 2032 få tillgång till en 
flexibilitetsmekanism kopplad till naturliga 
störningar, under förutsättning att de har 
uttömt all annan flexibilitet som står till 
deras förfogande och visat att återstående 
överskott är direkt kopplat till effekterna 
av naturliga störningar, har infört 
lämpliga åtgärder för att öka naturliga 
kolsänkor på ett sätt som bidrar till att öka 
den biologiska mångfalden, och minskat
markens sårbarhet för sådana störningar 
och att unionens mål för 2030 för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk har 
uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I och med fastställandet av 
bindande nationella årliga mål för upptag 
av växthusgaser på grundval av 
rapporterade utsläpp och upptag av 
växthusgaser från och med 2026 bör regler 
för måluppfyllelse fastställas. Principerna 
i förordning (EU) 2018/842 bör gälla i 
tillämpliga delar, med en påföljd för 
bristande efterlevnad som beräknas på 
följande sätt: 108 % av skillnaden mellan 
det tilldelade målet och de nettoupptag som 
rapporterats för det aktuella året kommer 
att läggas till den siffra för 
växthusgasutsläpp som medlemsstaten 
rapporterat för påföljande år.

(13) I och med fastställandet av 
bindande nationella årliga mål för upptag 
av växthusgaser på grundval av 
rapporterade utsläpp och upptag av 
växthusgaser från och med 2026 bör regler 
för måluppfyllelse fastställas. Principerna 
i förordning (EU) 2018/842 bör gälla i 
tillämpliga delar, med en påföljd för 
bristande efterlevnad som beräknas på 
följande sätt: En ekonomisk sanktion på 
375 euro per ton koldioxidekvivalent som 
överskriver det nationella årliga målet för 
det aktuella året, utöver den 
108 %-iga skillnaden mellan det tilldelade 
målet och de nettoupptag som rapporterats 
för det aktuella året, läggs till den siffra för 
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växthusgasutsläpp som medlemsstaten 
rapporterat för påföljande år.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av bestämmelserna
i förordning (EU) 2018/841 i fråga om 
fastställandet av de årliga 
måltilldelningarna för medlemsstaterna, 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201137.

(14) För att specificera de krav som 
fastställs i denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i syfte att 
komplettera denna förordning när det 
gäller att fastställa de årliga 
måltilldelningarna för medlemsstaterna för 
LULUCF-sektorn samt metoden för 
fastställande av den tekniska korrigering 
som ska läggas till medlemsstaternas mål 
och för den oberoende 
expertgranskningen, ange gemensamma 
regler och metoder för att säkerställa att 
de åtgärder som vidtas för att uppfylla 
medlemsstaternas nationella miljömål inte 
orsakar betydande skada för andra 
miljömål, ange gemensamma kriterier för 
urval av projekt för att stödja 
markförvaltare i genomförandet av 
ekosystembaserade strategier i skogar och 
jordbruksmark, och fastställa metoder för 
uttag av avgifter för extra utsläpp. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 20161a. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter måste 
framför allt Europaparlamentet och rådet 



PR\1241895SV.docx 23/61 PE699.175v01-00

SV

få alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

__________________ __________________

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De förväntade antropogena 
förändringarna av användningen av 
havsmiljön och sötvattensmiljön, till 
exempel planerad utbyggnad av 
havsbaserad energi, den potentiella 
ökningen av vattenbruksproduktionen och 
de höjda naturskyddsnivåerna för att 
uppfylla målen i EU:s strategi för biologisk 
mångfald kommer att påverka utsläppen 
av växthusgaser och deras bindning. För 
närvarande ingår dessa utsläpp och upptag 
inte i de standardiserade 
rapporteringstabellerna till UNFCCC. Efter 
antagandet av rapporteringsmetoden 
kommer kommissionen att överväga att 
rapportera om framsteg, genomförbarhet
och effekter av att utvidga rapporteringen 
till havs- och sötvattensmiljö på grundval 
av de senaste vetenskapliga rönen om 
dessa flöden vid genomförandet av 

(17) De antropogena förändringarna av 
utsläpp och upptag av växthusgaser 
i marina och kustnära ekosystem samt 
i sötvattensekosystem kan vara betydande
och förväntas variera i framtiden till följd 
av ändrad användning, till exempel 
planerad utbyggnad av havsbaserad energi, 
den potentiella ökningen av 
vattenbruksproduktionen och de höjda 
naturskyddsnivåer som krävs för att 
uppfylla målen i EU:s strategi för biologisk 
mångfald. För närvarande ingår dessa 
utsläpp och upptag inte i de 
standardiserade rapporteringstabellerna till 
UNFCCC. Efter antagandet av 
rapporteringsmetoden kommer 
kommissionen att överväga att utvidga 
förordningens tillämpningsområde till 
utsläpp och upptag av växthusgaser från 
marina och kustnära ekosystem samt 



PE699.175v01-00 24/61 PR\1241895SV.docx

SV

översynen i enlighet med artikel 17.2 i
denna förordning.

sötvattensekosystem på grundval av de 
senaste vetenskapliga rönen om dessa 
flöden och deras orsaker, och tillämpa 
särskilda mål för dessa, vid 
genomförandet av översynen i enlighet 
med artikel 17.2 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ett unionsmål för nettoupptag av 
växthusgaser inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk för 
perioden 2026–2030,

c) ett unionsmål för nettoupptag av 
växthusgaser inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk för 
perioden 2026–2030, inbegripet ett delmål 
för att uppnå en balans på unionsnivå 
mellan utsläpp och upptag från åkermark, 
betesmark och våtmark senast 2030 och 
därefter uppnå negativa utsläpp i dessa 
kategorier.

Or. en

Motivering

Åkermark, betesmark och våtmark är för närvarande nettoutsläppare av växthusgaser på 
unionsnivå. För att säkerställa ett långsiktigt, hållbart och förutsägbart bidrag från naturliga 
kolsänkor till EU:s klimatneutralitetsmål bör dessa markkategorier successivt ge nettoupptag 
av växthusgaser.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 1 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) mål för medlemsstaternas 
nettoupptag av växthusgaser inom sektorn 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk för 
perioden 2026–2030,

d) mål för medlemsstaternas 
nettoupptag av växthusgaser inom sektorn 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk för 
perioden 2026–2030, inbegripet delmål 
avseende åkermark, betesmark och 
våtmark.

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater bör bidra till att säkerställa att åkermark, betesmark och våtmark 
successivt ger nettoupptag av växthusgaser.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) åtaganden från de berörda 
unionsinstitutionerna och 
medlemsstaterna att vidta nödvändiga 
åtgärder för att öka nettoupptaget av 
växthusgaser inom LULUCF-sektorn från 
och med 2031 och framåt för att bidra till 
artikel 5.1 i Parisavtalet och säkerställa 
ett hållbart och förutsägbart långsiktigt 
bidrag från naturliga sänkor till 
unionens klimatneutralitetsmål senast 
2050 och för att därefter uppnå negativa 
utsläpp, i enlighet med förordning 
(EU) 2021/1119.

Or. en
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Motivering

Unionens institutioner och medlemsstater bör garantera ett hållbart, förutsägbart och 
långsiktigt bidrag från naturliga kolsänkor till EU:s klimatneutralitetsmål.

Ändringsförslag 24

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.”

utgår

Or. en

Motivering

Alla sektorer måste bidra till EU:s klimatneutralitetsmål genom att åstadkomma snabba och 
radikala minskningar av växthusgasutsläppen. Framsteg inom en sektor bör inte användas 
för att kompensera bristen på framsteg inom andra ekonomiska sektorer.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska också 
tillämpas på utsläpp och upptag av de 
växthusgaser som förtecknas i avsnitt A 
i bilaga I, vilka rapporterats i enlighet med 

2. Denna förordning ska också 
tillämpas på utsläpp och upptag av de 
växthusgaser som förtecknas i avsnitt A 
i bilaga I, vilka rapporterats i enlighet med 
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artikel 26.4 i förordning (EU) 2018/1999 
och uppstår på medlemsstaternas territorier 
under perioden 2026–2030, inom någon av 
följande markrapporteringskategorier 
och/eller -sektorer:

artikel 26.4 i förordning (EU) 2018/1999 
och uppstår på medlemsstaternas territorier 
under perioden 2026 och framåt, inom 
någon av följande 
markrapporteringskategorier 
och/eller -sektorer:

Or. en

Motivering

Tekniskt ändringsförslag på grund av att artikel 2.3 utgår.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska också 
tillämpas på utsläpp och upptag av de 
växthusgaser som förtecknas i avsnitt A 
i bilaga I, vilka rapporterats i enlighet 
med artikel 26.4 i förordning (EU) 
2018/1999 och uppstår på 
medlemsstaternas territorier från och med 
2031, i någon av de markkategorier som 
anges i punkt 2 a-j och inom någon av 
följande sektorer:

utgår

a) Metanbildning i mag-tarmkanalen.

b) Gödselhantering.

c) Risodling.

d) Jordbruksmark.

e) Föreskriven bränning av savanner.

f) Förbränning på platsen av 
jordbruksavfall.

g) Kalkning.

h) Tillförsel av urea.
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i) ”Andra kolhaltiga gödselmedel”.

j) ”övriga”.

Or. en

Motivering

Den nödvändiga minskningen av andra utsläpp än koldioxidutsläpp från jordbruket bör vara 
åtskilt från målet att öka nettoupptaget av växthusgaser från LULUCF-sektorn.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 3 – punkt 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 3 ska följande led 10a 
läggas till:

10a) ekosystembaserade strategier: 
strategier för integrerad förvaltning av 
mark- och vattenresurser och levande 
resurser som främjar bevarande, 
återställande och hållbar användning på 
ett hållbart sätt som en del av en 
övergripande strategi och som syftar till 
att bevara ekosystemens naturliga 
struktur och funktion.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Unionsmålet för 2030 för nettoupptag av 
växthusgaser är 310 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter som summa av de 
mål som fastställts för medlemsstaterna 
i enlighet med punkt 3 i denna artikel och 
ska bygga på genomsnittet av 
inventeringsuppgifter om växthusgaser för 
åren 2016, 2017 och 2018.

Unionsmålet för 2030 för nettoupptag av 
växthusgaser är minst 490 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter som summa av de 
mål som fastställts för medlemsstaterna 
i enlighet med punkt 3 i denna artikel och 
ska bygga på genomsnittet av 
inventeringsuppgifter om växthusgaser för 
åren 2016, 2017 och 2018. För att bidra 
till detta mål ska utsläpp och upptag av 
växthusgaser från åkermark, betesmark 
och våtmark balanseras på unionsnivå 
senast 2030 och därefter nå negativa 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska, med beaktande av 
den flexibilitet som föreskrivs i 
artiklarna 12, 13 och 13b, säkerställa att 
summan av dess årliga utsläpp och upptag 
av växthusgaser inom dess territorium och 
i alla de markrapporteringskategorier som 
avses i artikel 2.2 a-j under varje år under 
perioden 2026–2030 inte överskrider den 
gräns som fastställts genom en linjär 
utvecklingsbana och 2030 motsvarar det 
mål som fastställts för medlemsstaten i 
bilaga IIa. Den linjära utvecklingsbanan 
i en medlemsstat ska ha 2022 som startår.

Varje medlemsstat ska, med beaktande av 
den flexibilitet som föreskrivs i 
artiklarna 12 och 13b, säkerställa att 
summan av dess årliga utsläpp och upptag 
av växthusgaser inom dess territorium och 
i alla de markrapporteringskategorier som 
avses i artikel 2.2 a-j under varje år under 
perioden 2026–2030 inte överskrider den 
gräns som fastställts genom en linjär 
utvecklingsbana och 2030 motsvarar det 
mål som fastställts för medlemsstaten i 
bilaga IIa. Den linjära utvecklingsbanan 
i en medlemsstat ska ha 2022 som startår.

Or. en
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Ändringsförslag 30

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

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 16 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa 
årliga mål för LULUCF-sektorn, 
inbegripet årliga delmål för åkermark, 
betesmark och våtmark, 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 minst 
490 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, 
som omfattas av en oberoende 
expertgranskning som ska bekräfta att 
den tekniska korrigeringen är nödvändig 
och proportionerlig baserat på en 
förbättrad kvalitet av de uppgifter som 
övervakas och rapporteras. Metoden för 
fastställande av den tekniska korrigering 
som ska läggas till medlemsstaternas mål 
och för den oberoende 
expertgranskningen, ska fastställas i dessa 
delegerade akter. Vid tillämpningen av 
dessa delegerade akter 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 
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i enlighet med artikel 26.4 i förordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 16a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De berörda unionsinstitutionerna 
och medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder på unionsnivå och 
nationell nivå för att fortsätta att öka 
nettoupptaget av växthusgaser inom 
LULUCF-sektorn från och med 2031 och 
framåt för att bidra till artikel 5.1 
i Parisavtalet och säkerställa ett hållbart 
och förutsägbart långsiktigt bidrag från 
naturliga sänkor till unionens 
klimatneutralitetsmål senast 2050, 
i enlighet med förordning (EU) 
2021/1119.
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Senast den 1 januari 2025 ska 
kommissionen, med beaktande av råden 
från den europeiska vetenskapliga 
rådgivande nämnden för 
klimatförändringar och unionens 
växthusgasbudget enligt förordning (EU) 
2021/1119, och på grundval av de 
integrerade nationella energi- och 
klimatplaner som medlemsstaterna ska ha 
lämnat in senast den 30 juni 2024 
i enlighet med artikel 14.2 i förordning 
(EU) 2018/1999, anta ett förslag om 
ändring av denna förordning för att 
fastställa unionens och medlemsstaternas 
mål för nettoupptag av växthusgaser vid 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
åtminstone för 2035, 2040, 2045 och 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 33

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

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.

utgår

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 
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enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999, lägga fram förslag om varje 
medlemsstats bidrag till nettominskningen 
av utsläppen.”

Or. en

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de åtgärder som vidtas för att uppnå de 
nationella mål som avses i punkt 2 inte 
orsakar betydande skada för unionens 
andra miljömål, särskilt unionens mål för 
biologisk mångfald enligt EU:s strategi 
för biologisk mångfald för 2030 och 
relevant lagstiftning, i den mening som 
avses i artikel 17 i förordning (EU) 
2020/852. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 16 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa 
gemensamma regler och metoder för att 
uppnå det mål som anges i denna punkt, 
inbegripet minimikriterier för införande 
av övervakning av biologisk mångfald i 
nationella skogsinventeringar eller andra 
markövervakningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande artikel ska införas som 
artikel 4a:

”Artikel 4a

Ekonomiskt stöd till ekosystembaserade 
strategier

1. Senast ... [sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av hur olika 
finansieringsinstrument inom unionens 
budget och Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument, inbegripet de 
nationella strategiska planerna inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
överensstämmer med de åtaganden och 
mål som anges i artikel 4 i denna 
förordning, och identifiera sätt att öka det 
ekonomiska stödet till ekosystembaserade 
strategier i skogar och jordbruksmark.

2. Dessutom ska medlemsstaterna åta 
sig att använda minst 5 % av de offentliga 
intäkterna från auktioneringen av 
utsläppsrätter enligt direktiv 2003/87/EG 
till stöd för markförvaltare som genomför 
ekosystembaserade strategier i skogar och 
jordbruksmark. Projekten ska väljas ut på 
grundval av objektiva, vetenskapligt 
baserade och transparenta gemensamma 
kriterier och belöningssystem vars 
klimat- och miljöfördelar är vetenskapligt 
bevisade och som leder till en hållbar och 
långsiktig ökning av koldioxidbindning i 
mark och biomassa, samtidigt som man 
säkerställer samhälleliga sidovinster.

3. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 16 för att komplettera denna 
förordning om gemensamma kriterier för 
urval av projekt som avses i punkt 2, på 
grundval av bland annat kommissionens 
riktlinjer för beskogning och 
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återbeskogning som främjar biologisk 
mångfald och metoder för naturnära 
skogsbruk. Kommissionen ska samråda 
med den europeiska rådgivande 
vetenskapliga nämnden för 
klimatförändringar, som avses i artikel 3 
i förordning (EU) 2021/1119, samt det 
civila samhället och berörda parter, innan 
de delegerade akter som avses i denna 
punkt antas.”

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Artikel 9 ska ändras på följande
sätt:

utgår

a) Rubriken ska ersättas med 
följande:

Produkter för lagring av koldioxid

Or. en

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 2 ska ersättas med följande: utgår

2. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 16 
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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.”

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flexibilitet och styrning Styrning

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till som 
punkt -1:

”-1. Om en medlemsstat inte uppnår 
sitt årliga mål enligt artikel 4.3 under 
två på varandra följande år ska den ändra 
sin nationella energi- och klimatplan och 
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långsiktiga strategi enligt artiklarna 3 och 
15 i förordning (EU) 2018/1999 och anta 
ytterligare åtgärder för att förbättra alla 
marksänkor och reservoarer på ett sätt 
som bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden och minska markens 
sårbarhet för naturliga störningar. En 
sådan ändring ska slutföras inom 
sex månader efter det andra året då den 
berörda medlemsstaten inte uppnådde sitt 
årliga mål.

Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om hur den berörda 
medlemsstatens nationella energi- och 
klimatplan och långsiktiga strategi bör 
revideras. Kommissionen ska göra sådana 
rekommendationer allmänt tillgängliga.

Den berörda medlemsstaten ska anmäla 
den reviderade nationella energi- och 
klimatplanen och långsiktiga strategin till 
kommissionen tillsammans med en 
redogörelse för hur den föreslagna 
revideringen kommer att avhjälpa 
bristande efterlevnad av de årliga målen 
och hur kommissionens 
rekommendationer har beaktats.

Om kommissionen konstaterar att den 
reviderade nationella energi- och 
klimatplanen eller den långsiktiga 
strategin inte har ändrats tillräckligt för 
att uppnå den berörda medlemsstatens 
årliga mål, får kommissionen inleda ett 
överträdelseförfarande i enlighet med 
EU-fördraget och EUF-fördraget.”

Or. en

Motivering

Ytterligare åtgärder bör vidtas inom LULUCF-sektorn om medlemsstaterna avviker från sina 
utvecklingsbanor, för att undvika inlåsning i dåliga resultat fram till 2030.
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Ändringsförslag 40

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

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat får använda Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1a får en medlemsstat använda

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för att fullgöra åtagandet i artikel 4, 
den flexibilitet för brukad skogsmark som 
anges i artikel 13 och 13b.

b) för att fullgöra de åtaganden och 
mål som fastställs i artikel 4, den 
flexibilitet för brukad skogsmark som 
anges i artikel 13 och 13b.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led -a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska utgå.

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led -aa (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 12 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

2. Om de totala upptagen överstiger 
de totala utsläppen i en medlemsstat och 
efter avdrag för eventuella kvantiteter som 
beaktas enligt artikel 7 i förordning (EU) 
2018/842, får medlemsstaten överlåta 
resterande kvantitet upptag till en annan 
medlemsstat. Den överlåtna kvantiteten ska 
beaktas vid bedömningen av den 
mottagande medlemsstatens uppfyllande av 
sitt åtagande enligt artikel 4 i den här 
förordningen.

”2. Om de totala upptagen överstiger 
de totala utsläppen i en medlemsstat under 
perioden 2021–2025, eller om 
nettoupptaget av växthusgaser under 2030 
i en medlemsstat överstiger det mål för 
2030 som anges för den medlemsstaten i 
bilaga IIa, får medlemsstaten överlåta 
resterande kvantitet upptag till en annan 
medlemsstat, förutsatt att den mottagande 
medlemsstaten betalar minst 250 EUR per 
ton överlåtet upptag. Den överlåtna 
kvantiteten ska beaktas vid bedömningen 
av den mottagande medlemsstatens 
uppfyllande av sitt mål för 2030 som 
anges i bilaga IIa.”

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10 – led b
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får använda 
intäkter som genererats genom 
överföringar i enlighet med punkt 2 för att 
bekämpa klimatförändringar i unionen 
eller i tredjeländer och ska underrätta 
kommissionen om alla sådana åtgärder 

5. Medlemsstaterna ska använda alla
intäkter som genererats genom 
överföringar i enlighet med punkt 2 för att 
minska utsläppen av växthusgaser från 
källor och öka upptaget i sänkor och för 
att anpassa sig till klimatförändringarna 
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som vidtagits. genom att främja ekosystembaserade 
strategier, och för att skydda och 
återställa den biologiska mångfalden,
i unionen eller i tredjeländer och ska i de 
rapporter som avses i artikel 19 
i förordning (EU) 2018/1999 underrätta 
kommissionen om användningen av dessa 
intäkter och om de åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) medlemsstaten i sin strategi som 
lagts fram i enlighet med artikel 15 
i förordning (EU) 2018/1999, inkluderat 
några pågående eller planerade specifika 
åtgärder för att säkerställa att sänkor och 
reservoarer i skogar i förekommande fall 
bevaras eller förbättras, och

a) medlemsstaten i sin strategi som 
lagts fram i enlighet med artikel 15 
i förordning (EU) 2018/1999, inkluderat 
några pågående eller planerade specifika 
åtgärder för att säkerställa att sänkor och 
reservoarer i skogar i förekommande fall 
bevaras eller förbättras på ett sätt som 
bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden och minska markens 
sårbarhet för naturliga störningar, och

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) det finns en positiv trend i 



PR\1241895SV.docx 41/61 PE699.175v01-00

SV

medlemsstaten när det gäller dess 
bevarande av livsmiljöer enligt rådets 
direktiv 92/43/EEG1a och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG1b,

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s. 7).

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen bedömer huruvida de 
totala utsläppen inom unionen överstiger 
de totala upptagen på det sätt som avses i 
första stycket led b, ska kommissionen 
säkerställa att dubbelräkning undviks av 
medlemsstaterna, i synnerhet genom 
utnyttjandet av flexibilitet som anges i 
artikel 12 i den här förordningen och 
artiklarna 7.1 och 9.2 i förordning (EU) 
2018/842.

När kommissionen bedömer huruvida de 
totala utsläppen inom unionen överstiger 
de totala upptagen på det sätt som avses i 
första stycket led b, ska kommissionen 
säkerställa att dubbelräkning undviks av 
medlemsstaterna, i synnerhet genom 
utnyttjandet av flexibilitet som anges i 
artikel 12 i den här förordningen och 
artikel 9.2 i förordning (EU) 2018/842.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
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Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Finland har i sin strategi som lagts 
fram i enlighet med artikel 15 i förordning 
(EU) 2018/1999 inkluderat pågående eller 
planerade specifika åtgärder för att 
säkerställa att sänkor och reservoarer i 
skogar i förekommande fall bevaras eller 
förbättras.

a) Finland har i sin strategi som lagts 
fram i enlighet med artikel 15 i förordning 
(EU) 2018/1999 inkluderat pågående eller 
planerade specifika åtgärder för att 
säkerställa att sänkor och reservoarer i 
skogar i förekommande fall bevaras eller 
förbättras på ett sätt som bidrar till att öka 
den biologiska mångfalden och minska 
markens sårbarhet för naturliga 
störningar.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13a – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Det finns en positiv trend i 
Finland när det gäller bevarandet av 
livsmiljöer enligt direktiven 92/43/EEG 
och 2009/147/EG.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flexibilitetsmekanismen för 
markanvändning för perioden 2026–2030

Solidaritetsmekanismen för naturliga 
störningar för perioden 2026–2030

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En flexibilitetssmekanism för 
markanvändning motsvarande en kvantitet 
på högst 178 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter ska införas i 
unionsregistret, vilket inrättats i enlighet 
med artikel 40 i förordning (EU) 
2018/1999, med förbehåll för att det mål 
för unionen som anges i artikel 4.2 uppnås. 
Flexibilitetsmekanismen ska vara 
tillgänglig utöver de flexibiliteter som 
föreskrivs i artikel 12.

1. En solidaritetsmekanism för 
naturliga störningar motsvarande en 
kvantitet på högst 89 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter ska införas i 
unionsregistret, vilket inrättats i enlighet 
med artikel 40 i förordning (EU) 
2018/1999, med förbehåll för att det mål 
för unionen som anges i artikel 4.2 uppnås. 
Mekanismen för naturliga störningar ska 
vara tillgänglig utöver de flexibiliteter som 
föreskrivs i artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om resultatet av den beräkning som avses i 
punkt 2 är positivt under perioden 
2026-2030, ska den berörda 

Om resultatet av den beräkning som avses i 
punkt 2 är positivt under perioden 
2026-2030, får medlemsstaten använda 
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medlemsstaten ha rätt att kompensera för 
de extra utsläppen under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

den solidaritetsmekanism för naturliga 
störningar som anges i denna artikel
under förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 3 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Medlemsstaten har visat att det 
positiva resultatet är direkt kopplat till 
effekterna av naturliga störningar. 
Kommissionen får avvisa de belägg som 
lagts fram av medlemsstaten om den 
anser att de inte är tillräckligt motiverade 
eller oproportionerliga.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 3 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaten har i sin 
uppdaterade integrerade nationella 
energi- och klimatplan som lämnats in i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
2018/1999 inkluderat pågående eller 
planerade särskilda åtgärder för att 
säkerställa bevarande eller förbättring, 
beroende på vad som är lämpligt, av alla 

a) Medlemsstaten har effektivt 
reviderat sin integrerade nationella 
energi- och klimatplan och långsiktiga 
strategi enligt artikel 11(-1) och har 
antagit nya åtgärder för att förbättra alla 
marksänkor och reservoarer på ett sätt
som bidrar till att öka den biologiska 
mångfalden och minska markens 
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marksänkor och reserver, samt minskning 
av markens sårbarhet för naturliga 
störningar.

sårbarhet för naturliga störningar.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Medlemsstaten har uttömt all annan 
tillgänglig flexibilitet i enlighet med 
artikel 12 i den här förordningen eller 
artikel 7.1 i förordning(EU) 2018/842.

b) Medlemsstaten har uttömt all annan 
tillgänglig flexibilitet i enlighet med 
artikel 12 i den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det finns en positiv trend i 
medlemsstaten när det gäller 
bevarandestatusen för livsmiljöer enligt 
direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841

Artikel 13b – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Skillnaden i unionen mellan den 
årliga summan av alla utsläpp och upptag 
av växthusgaser på dess territorium och i 
alla de markrapporteringskategorier som 
avses i artikel 2.2 a-j och unionens mål 
[dvs. nettoupptag 310 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter] är negativ under 
perioden 2026–2030.

c) Skillnaden i unionen mellan den 
årliga summan av alla utsläpp och upptag 
av växthusgaser på dess territorium och i 
alla de markrapporteringskategorier som 
avses i artikel 2.2 a-j och unionens mål på 
minst 490 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter av nettoupptag, 
efter att ha uttömt all annan flexibilitet 
enligt artikel 12, är negativ under perioden 
2026–2030.

Or. en

Motivering

För att undvika dubbelräkning och skydda LULUCF-förordningens miljöintegritet får en 
medlemsstat endast använda solidaritetsmekanismen för naturliga störningar om unionens 
mål för nettoupptag för 2030 överträffas, efter avdrag för eventuella upptag som överlåtits i
enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av huruvida de totala 
utsläppen inom unionen överskrider det 
totala upptag som avses i första stycket 
led c ska kommissionen fastställa 
huruvida 20 % av det nettoupptag som 
medlemsstaterna inte har sparat från 
perioden 2021–2025 på grundval av 

Om begäran om kompensation överstiger 
kvantiteten på 89 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter som är tillgänglig 
inom ramen för solidaritetsmekanismen 
för naturliga störningar, ska 
kompensationen fördelas proportionellt 
mellan de berörda medlemsstaterna.
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effekterna av naturliga störningar ska 
inkluderas, och de uppgifter som 
medlemsstaterna lämnat i enlighet med 
punkt 5 i denna artikel ska användas.
I den bedömningen ska kommissionen 
också säkerställa att dubbelräkning 
undviks av medlemsstaterna, i synnerhet 
genom utnyttjande av den flexibilitet som 
anges i artikel 12 i denna förordning och 
artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/842.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med belägg för effekterna 
av naturliga störningar beräknade enligt 
bilaga VI. Detta krävs för att de ska 
kunna berättigas kompensation för 
återstående sänkor som redovisas som 
utsläpp i förhållande till målet för en 
berörd medlemsstat enligt bilaga IIa, upp 
till det hela belopp för outnyttjad 
kompensation av andra medlemsstater 
som anges i bilaga VII för perioden 
2026-2030. Om begäran om ersättning 
överstiger det tillgängliga beloppet för 
outnyttjad kompensation, ska 
kompensationen fördelas proportionellt 
mellan de berörda medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Motivering

Belägg för naturliga störningar bör vara det primära villkoret för användningen av den 
solidaritetsmekanism för naturliga störningar som anges i punkt 3.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats granskade utsläpp och 
upptag av växthusgaser under 2032
överskrider den medlemsstatens årliga mål 
för något specifikt år under perioden 
2026-2030, med beaktande av den 
flexibilitet som tillämpas i enlighet med 
artiklarna 12 och 13b, ska följande åtgärd
tillämpas:

Om kommissionen till följd av den 
grundliga granskning enligt 14.2 som den 
utför 2032 finner att en medlemsstats 
granskade utsläpp och upptag av 
växthusgaser överskrider den 
medlemsstatens årliga mål för något 
specifikt år under perioden 2026–2030, 
med beaktande av den flexibilitet som 
tillämpas i enlighet med artiklarna 12 och 
13b, ska följande åtgärder tillämpas:

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13c – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kommissionen ska för varje 
relevant år under perioden 2026–2030 
ålägga den medlemsstaten en avgift för 
extra utsläpp som är lika med mängden 
ton koldioxidekvivalenter av summan av 
utsläpp och upptag av växthusgaser som 
överskrider den gräns som fastställts 
enligt den linjära utvecklingsbana som 
anges i artikel 4.3 multiplicerad med 
375 EUR.

Or. en
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13c – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En mängd som är lika med mängden ton 
koldioxidekvivalenter av nettoutsläppet av 
växthusgaser, multiplicerad med 
faktorn 1,08, ska, i enlighet med de 
åtgärder som antagits enligt artikel 15, 
under det närmaste påföljande året läggas 
till det värde för växthusgasutsläppen som 
rapporterats av den medlemsstaten.”

b) En mängd som är lika med 
mängden ton koldioxidekvivalenter av 
nettoutsläppet av växthusgaser, 
multiplicerad med faktorn 1,08, ska, 
i enlighet med de åtgärder som antagits 
enligt artikel 15, under det närmaste 
påföljande året läggas till det värde för 
växthusgasutsläppen som rapporterats av 
den medlemsstaten.”

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EU) 2018/841

Artikel 13c – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 16 för att komplettera denna 
förordning genom att fastställa metoderna
för uttag av de avgifter för extra utsläpp 
som åläggs enligt första stycket led a.

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EU) 2018/841

Artikel 13c – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgiftsbeloppet ska överföras till det 
ekonomiska stöd som fastställs enligt 
artikel 4a.2.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 13d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Följande artikel ska införas som 
artikel 13d:

Artikel 13d

Internationellt samarbete

Om en medlemsstat beslutar att tillåta 
användning av koldioxidkrediter från 
LULUCF-sektorn för offentliga eller 
privata enheters kompensation, inbegripet 
genom artiklarna 6.2 eller 6.4 i 
Parisavtalet, ska den mängd upptag som 
överlåts eller används inte beaktas för 
uppnåendet av den medlemsstatens årliga 
mål enligt artikel 4.3 i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841

Artikel 16 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

16a) Artikel 16.2, 16.3 och 16.6 ska 
ändras på följande sätt:

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 5.6, 8.8, 
8.9, 9.2, 10.3 och 15.1 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den 9 juli 2018. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 4.4a, 
4a.3, 5.6, 8.8, 8.9, 9.2, 10.3, 13c och 15.1 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från och med den 9 juli 2018. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden på 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 16 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 3.2, 5.6, 8.8, 8.9, 9.2, 
10.3 och 15.1 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 

3. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 4.4a, 4a.3, 
5.6, 8.8, 8.9, 9.2, 10.3, 13c och 15.1 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
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Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 16 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 5.6, 8.8, 8.9, 9.2, 10.3 och 
15.1 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 4.3, 4.4a, 4a.3, 5.6, 8.8, 8.9, 
9.2, 10.3, 13c och 15.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 16a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) Följande artikel ska införas som 
artikel 16a:

utgår

”

Artikel 16a

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för klimatförändringar som 
inrättats genom artikel 44.3 i förordning 
(EU) 2018/1999. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201144.

2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas.

”

__________________

44 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet senast 

Kommissionen ska överlämna en rapport 
till Europaparlamentet och rådet senast 
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sex månader efter [...] övergripande 
översyn som överenskommits i enlighet 
med artikel 14 i Parisavtalet om 
tillämpningen av denna förordning, 
inbegripet, i förekommande fall, en 
bedömning av effekterna av den flexibilitet 
som avses i artikel 11 samt av denna 
förordnings bidrag till unionens 
övergripande mål för minskning av 
växthusgasutsläppen fram till 2030 och
dess bidrag till målen i Parisavtalet, 
särskilt vad gäller behovet av ytterligare 
unionsstrategier och unionsåtgärder för de 
ytterligare utsläppsminskningar och upptag 
av växthusgaser i unionen som krävs.

sex månader efter varje övergripande 
översyn som överenskommits i enlighet 
med artikel 14 i Parisavtalet om 
tillämpningen av denna förordning, 
inbegripet, i förekommande fall, en 
bedömning av effekterna av den flexibilitet 
som avses i artikel 11 på de ytterligare 
utsläppsminskningar och upptag av 
växthusgaser i unionen som krävs samt 
om denna förordnings bidrag till unionens 
klimatneutralitetsmål och delmål för 
klimatet som fastställs i förordning (EU) 
2021/1119, målen i Parisavtalet, samt dess 
bidrag till andra unionsmål och 
unionsåtgärder såsom det åttonde 
miljöhandlingsprogrammet, EU:s strategi 
för biologisk mångfald för 2030 och 
EU:s mål för återställande av natur. 
Rapporten ska särskilt bedöma behovet av 
ytterligare unionsstrategier och 
unionsåtgärder, särskilt med beaktande av 
eventuella framtida förbättringar av 
övervaknings-, datainsamlings- och 
rapporteringssystemet för skogar 
i unionen enligt EU:s nya skogsstrategi 
för 2030, och mot bakgrund av de 
ytterligare utsläppsminskningar och upptag 
av växthusgaser i unionen som krävs och 
av målet att skydda och återställa den 
biologiska mångfalden och säkerställa 
sunda ekosystem. Rapporten ska beakta 
de bästa och mest aktuella vetenskapliga 
rönen, inbegripet de senaste rapporterna 
från IPCC, IPBES och det europeiska 
vetenskapliga rådgivande organet för 
klimatförändringar som avses i artikel 3 
i förordning (EU) 2021/1119.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) 2018/841
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2
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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 
unionsstrategier och unionsåtgärder samt 
en ram för perioden efter 2035, inbegripet
utsläpp och upptag av växthusgaser från 
ytterligare sektorer, såsom havs- och 
sötvattensmiljön.”

Efter rapporten ska kommissionen lägga 
fram lagstiftningsförslag när så anses 
lämpligt. Förslagen ska särskilt ange 
ytterligare unionsstrategier och 
unionsåtgärder för att uppnå de 
LULUCF-mål för perioden efter 2030 som 
avses i artikel 4.3, och utvidga 
tillämpningsområdet för denna 
förordning till att omfatta utsläpp och 
upptag av växthusgaser från havs-, kust-
och sötvattensekosystem, på grundval av 
robusta vetenskapliga metoder, och 
fastställa ytterligare mål för nettoupptag 
för dessa ekosystem.”

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18a (nytt)
Förordning (EU) 2018/841

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a) I artikel 17 ska följande punkt 
införas som punkt 2a:

”2a. Senast sex månader efter 
ikraftträdandet av förordning (EU).../... 
[EU:s lag om återställande av natur] ska 
kommissionen överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av hur den här förordningen, 
särskilt de mål som anges i artikel 4.2, 
överensstämmer med de mål för 
återställande som anges i den 
förordningen. Rapporten ska vid behov 
åtföljas av lagstiftningsförslag om 
ändring av den här förordningen.”
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Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2018/1999
Artikel 4 – led a – led 1 – 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 i förordning 
(EU) 2018/841.”

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga IIa
Förordning (EU) 2018/841
Bilaga IIa – tabell

Kommissionens förslag

Medlemsstat Värde av nettominskningen av 
växthusgaser på 310 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter 2030

Belgien -1 352

Bulgarien -9 718

Tjeckien -1 228

Danmark 5 338

Tyskland -30 840

Estland -2 545

Irland 3 728
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Grekland -4 373

Spanien -43 635

Frankrike -34 046

Kroatien -5 527

Italien -35 758

Cypern -352

Lettland -644

Litauen -4 633

Luxemburg -403

Ungern -5 724

Malta 2

Nederländerna 4 523

Österrike -5 650

Polen -38 098

Portugal -1 358

Rumänien -25 665

Slovenien -146

Slovakien -6 821

Finland -17 754

Sverige -47 321

EU-27 -310 000

Ändringsförslag

Medlemsstat Värde av nettominskningen av 
växthusgaser i miljoner ton 
koldioxidekvivalenter 2030

Belgien -2,7

Bulgarien -14,7

Tjeckien -4,7

Danmark 3,5

Tyskland -46,8

Estland -4,4
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Irland 1,1

Grekland -9,3

Spanien -66,2

Frankrike -62,5

Kroatien -8,0

Italien -49,2

Cypern -0,6

Lettland -3,4

Litauen -7,65

Luxemburg -0,5

Ungern -9,7

Malta 0,0

Nederländerna 2,7

Österrike -9,64

Polen -52,0

Portugal -5,5

Rumänien -35,9

Slovenien -1,0

Slovakien -8,9

Finland -30,0

Sverige -64,1

EU-27 -490

Or. en

Motivering

De ändrade medlemsstatsmålen återspeglar den ökade ambitionsnivån i EU:s mål för 
nettoupptag för 2030, med användning av samma metod som den som används 
i kommissionens förslag.
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MOTIVERING

Målet om klimatneutralitet i EU:s klimatlag innebär en ny skyldighet för EU och medlemsstaterna att 
öka kolsänkorna för att uppnå en balans mellan antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och 
upptag i sänkor senast 2050 och därefter uppnå negativa utsläpp. En ambitiös översyn av förordningen 
om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-förordningen) behövs 
därför för att säkerställa ett hållbart och förutsägbart långsiktigt bidrag från naturliga kolsänkor till 
EU:s klimatneutralitetsmål.

1. Säkerställa ett ambitiöst, hållbart, förutsägbart och långsiktigt bidrag från naturliga 
sänkor till EU:s klimatneutralitetsmål

Den nuvarande situationen är oroande. Främst på grund av rekordhöga skördar i EU:s skogar och 
intensiva jordbruksmetoder har EU:s sänkor kontinuerligt minskat sedan 2013. Denna tendens är 
oförenlig med EU:s klimatneutralitetsmål och bör vändas. Kolsänkor håller på att försämras. De bör 
bevaras men också förstärkas om EU ska kunna uppfylla sina klimat- och miljömål. Föredraganden 
anser att man i den reviderade LULUCF-förordningen bör fastställa ambitiösa EU-omfattande och 
nationella mål för ökningen av nettoupptag inom LULUCF-sektorn, samtidigt som det säkerställs att 
denna ökning av nettoupptaget inte orsakar betydande skada för EU:s andra miljömål, särskilt 
EU:s mål för biologisk mångfald.

På grundval av olika vetenskapliga uppskattningar av potentialen att öka EU:s naturliga kolsänkor 
föreslår föredraganden att det fastställs ett unionsomfattande mål på 490 miljoner ton nettoupptag 
senast 2030, vilket motsvarar summan av de nationella mål som anges i bilaga IIa. EU-målet kan 
uppnås genom till exempel följande åtgärder: 

 Nationella mål för att säkerställa att åkermark, betesmark och våtmark gradvis blir en källa till 

nettoupptag av växthusgaser på EU-nivå, till exempel genom omvandling av åkermark på 
organiska jordarter till våtmarker, skogar och betesmarker.

 Omläggning till en mer klimatvänlig kost.

 Införande av mer hållbara skogsbruksmetoder, såsom naturnära skogsbruk. 

 Kanalisering av ytterligare offentligt stöd till enskilda jordbrukare och skogsförvaltare för 

införande av ekosystembaserade strategier och metoder som främjar biologisk mångfald. 

 Öka andelen träprodukter med lång livslängd. 

 Återställande av skadad mark i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald och den 

kommande lagen om återställande. 

 Stoppa avskogningen i EU. 

 Beskogning och återbeskogning enligt ekosystembaserade strategier.

LULUCF-målen för perioden efter 2030 bör fastställas i god tid för att säkerställa en gradvis ökning 
av nettoupptaget från LULUCF-sektorn, med beaktande av råden från den europeiska rådgivande 
vetenskapliga nämnden för klimatförändringar och den Parisanpassade EU-budgeten för växthusgaser 
som bör läggas fram av kommissionen senast i mitten av 2024.
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I enlighet med rekommendationerna från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES) och Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) och med respekt 
för den gröna principen i den europeiska gröna given trycker föredraganden också på att ökningen av 
EU:s naturliga kolsänkor bör ske på ett sätt som bevarar och stärker den biologiska mångfalden.

2. Övergå till ett mer exakt och transparent rapporteringssystem för LULUCF-sektorn

Föredraganden stöder helhjärtat kommissionens förslag om övergång till ett system baserat på utsläpp 
och upptag som medlemsstaterna rapporterar till UNFCCC i sina inventeringar av växthusgaser. Detta 
system säkerställer full transparens, tillförlitlighet och kontrollerbarhet och är i linje med våra 
internationella åtaganden. Föredraganden betonar behovet av ett trovärdigt och transparent 
redovisnings- och rapporteringssystem, som baseras på uppgifter av högre kvalitet, med användning 
av satelliter när så är möjligt och som omfattar alla sektorer för markanvändning, inbegripet 
obligatorisk rapportering av utsläpp och upptag från våtmarker från och med 2026.

Föredraganden stöder till fullo målet att hellre uppmuntra användningen av träprodukter med lång 
livslängd än sådana som används kortare tid, men betonar att de potentiella ytterligare fördelarna med 
materialersättning sannolikt inte kommer att kompensera för minskningen av nettosänkor relaterad till 
den ökade avverkningen, vilket kommissionen nyligen påpekade i EU:s nya skogsstrategi för 2030. 
Föredraganden understryker dessutom att det i detta skede inte råder något internationellt samförstånd 
inom forskarvärlden om korrekt redovisning av koldioxidupptag på lång sikt i en rad olika 
materialprodukter. Föredraganden stöder därför inte kommissionens förslag att kategorin avverkade 
träprodukter ska utvidgas till att omfatta andra produkter för lagring av koldioxid.

3. Bevara LULUCF-förordningens miljömässiga integritet

Upptag av växthusgaser i naturliga kolsänkor är bräckliga och kan vara reversibla, vilket leder till 
ökad osäkerhet när det gäller mätning av utsläpp och upptag i marksektorn jämfört med andra 
sektorer. Klimatförändringarna ökar ytterligare risken för minskade upptag i naturliga kolsänkor och 
väcker frågan om övervakning, rapportering och ansvarsskyldighet i händelse av reversibilitet eller 
läckage. Klimatforskning visar också att klimatet reagerar asymmetriskt på utsläpp och upptag, vilket 
innebär att ett ton växthusgaser som släpps ut i atmosfären inte kan jämföras med ett ton växthusgaser 
som tas upp. Föredraganden betonar därför att ett ökat nettoupptag av växthusgaser från 
LULUCF-sektorn bör eftersträvas inom en separat ram och under inga omständigheter användas för 
att kompensera för växthusgasutsläpp från fossilindustrin, inbegripet från jordbrukssektorn.

Föredraganden ser inga fördelar med att införa andra utsläpp från jordbruket än koldioxid i 
LULUCF-förordningen, vilket kommissionen föreslår. Tvärtom skapar man en risk för att utsläpp från 
jordbrukssektorn döljs bakom sänkor i skogar, utan incitament för jordbrukssektorn att minska 
utsläppen. 

Gemensamma regler för handeln med nettoupptagsöverskott mellan medlemsstaterna, liksom för fall 
där en berörd medlemsstat inte följer bestämmelserna, bör införas för att tillämpa principen om att 
förorenaren betalar som fastställs i artikel 191 i EUF-fördraget.

Föredraganden anser också att LULUCF-förordningen bör ta hänsyn till den senaste utvecklingen på 
internationell nivå, särskilt när det gäller genomförandet av artikel 6 i Parisavtalet. Om en 
medlemsstat beslutar att tillåta användning av koldioxidkrediter från LULUCF-sektorn för offentliga 
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eller privata enheters kompensation, bör den mängd upptag som överlåts eller används dras av från 
den mängd nettoupptag som beaktas för uppfyllandet av den medlemsstatens LULUCF-mål.

4. Stöd till markförvaltare för en utökning av ekosystembaserade strategier

Även om det är medlemsstaternas ansvar att uppnå LULUCF-målen skulle enskilda jordbrukare och 
skogsförvaltare kunna dra nytta av incitament för att lagra mer koldioxid på sin mark och i sina 
skogar, samtidigt som skyddet av den biologiska mångfalden och andra samhälleliga sidovinster 
säkerställs. Offentlig finansiering inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och andra 
EU-program (Life, Sammanhållningsfonden, Horisont Europa, faciliteten för återhämtning och 
resiliens, Fonden för en rättvis omställning) bör mobiliseras ytterligare för att stödja 
ekosystembaserade strategier i skogar och jordbruksmark. Dessutom bör medlemsstaterna åläggas att 
lägga minst 5 % av de offentliga intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter från 
EU:s utsläppshandelssystem på program som stöder en utökning av ekosystembaserade strategier i 

skogar och jordbruksmark.
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