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Remissvar på Europaparlamentets och
rådets förslag till förordning om ändring
av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF)
och förordning (EU) 2018/1999
Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt globalt.
Yttrandet inskränker sig till de delar av förslaget som berör kollegiets
ansvarsområden.

1 Kommerskollegiums synpunkter
Kommerskollegium har analyserat förslaget utifrån kollegiets
ansvarsområden och noterar att konsekvensanalysen inte beaktar om
förslaget kan påverka export, import eller handel inom EU. Det framgår i
förslaget att de nationella betingen skiljer sig kraftigt åt. En konsekvens
av detta är att länders möjligheter till att avverka kan skilja sig åt i
framtiden, vilket därmed också kan få effekter på handeln. Eftersom
skogslagstiftningen EU-länder emellan skiljer sig åt, kan de potentiellt
förändrade handelsmönstren även få miljöeffekter. En analys av detta bör
ingå i förslagets konsekvensanalys.
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Vidare kan en eventuell minskning av möjligheter att avverka påverka
handeln med tredjeland. Detta kan få negativa miljökonsekvenser om
mindre miljövänligt producerade skogsprodukter från tredjeland ersätter
det som idag kommer från Sverige eller övriga EU. Även exporten av
skogsprodukter från Sverige och EU kan i detta fall minska, vilket kan
medföra att tredjeländer importerar sådana produkter från andra
tredjeländer med lägre miljöskyddsnivåer än EU:s. En minskad export
från EU kan också innebära att relativt klimatvänliga material, såsom trä,
får sämre möjlighet att ersätta andra material, såsom till exempel cement
och betong.
I konsekvensanalysen analyseras inte dessa frågor, varför det är svårt att
göra en bedömning av om förslaget orsakar ovan nämnda problem.
Kollegiet vill därför efterfråga vidare analyser kring dess aspekter för att
få klarhet i de totala effekterna på miljön, samt effekterna för Sveriges
och EU:s handel.

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Christofer Berg efter föredragning
av utredaren Fredrik Gisselman.
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