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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning
(EU) 2018/1999 1
M2021/01391

Förslaget innebär en uppdatering av EU-förordningen om utsläpp och upptag av
växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i
ramen för klimat- och energipolitiken (LULUCF). Förslaget har som mål att vända
dagens tendens med minskat CO2-upptag och öka kvaliteten hos och mängden av
EU:s skogar och andra naturliga kolsänkor. Kommissionen föreslår att man sätter
upp ett EU-mål för nettoupptag av växthusgaser inom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk på 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter
senast 2030. Specifika nationella mål föreslås för att bidra till detta gemensamma
mål.
Förslaget ingår i det omfattande paket med åtgärder för att nå klimatmålet 2030,
”55-procentpaketet” (”Fit for 55”) 2 som EU-kommissionen presenterade i juli 2021.
Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och
offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Konkurrensverket har tagit del av förslaget och med utgångspunkt i våra
ansvarsområden lämnar vi inga synpunkter på förslaget.

_____________________________

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2018/841
as regards the scope, simplifying the compliance rules, setting out the targets of the Member States for 2030 and
committing to the collective achievement of climate neutrality by 2035 in the land use, forestry and agriculture
sector, and (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review,
COM(2021) 554 final.
2 Meddelande från Kommissionen till Europarlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet, COM(2021) 550 final.
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Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har
varit biträdande enhetschefen Stefan Jönsson.
Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.
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