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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/268 

frá 28. október 2020 

um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/841 að því er varðar 

viðmiðunargildi fyrir skóga sem aðildarríki eiga að beita á tímabilinu 2021–2025 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/841 frá 30. maí 2018 um að fella losun gróðurhúsalofttegunda 

og upptöku frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt inn í loftslags- og orkurammann fram til ársins 2030 og um 

breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 og ákvörðun nr. 529/2013/ESB (1), einkum 8. mgr. 8. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðildarríkin lögðu landsbundnar áætlanir um bókhald fyrir skógrækt fyrir framkvæmdastjórnina, þ.m.t. tillögð 

viðmiðunargildi fyrir skóga, fyrir tímabilið frá 2021 til 2025. 

2) Framkvæmdastjórnin gerði tæknimat, í samræmi við 8. gr. (6. mgr.) reglugerðar (ESB) 2018/841, á landsbundnum 

áætlunum um bókhald fyrir skógrækt sem aðildarríkin lögðu fram, með það fyrir augum að meta að hve miklu leyti 

tillögð viðmiðunargildi fyrir skóga voru ákvörðuð í samræmi við meginreglurnar og kröfurnar sem settar eru fram í  

|8. gr. (4. og 5. mgr.) og í 5. gr. (1. mgr.) þeirrar reglugerðar. 

3) Eins og krafist er í 6. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2018/841 og í samræmi við skuldbindinguna sem gerð var þegar 

samningaviðræðurnar um þá reglugerð stóðu yfir, eins og mælt er fyrir um í yfirlýsingunni um aðkomu sérfræðinga sem 

beint var til Evrópuþingsins, kom framkvæmdastjórnin á fót sérfræðingahóp framkvæmdastjórnarinnar (2) (hér á eftir 

nefndur sérfræðingahópurinn) 30. október 2018 sem falið var að aðstoða framkvæmdastjórnina við að framkvæma 

tæknimatið. Í sérfræðingahópnum voru m.a. sérfræðingar sem skipaðir voru af aðildarríkjunum og einstaklingar sem 

voru skipaðir sem slíkir og störfuðu sjálfstætt og í þágu almennings, fulltrúar rannsóknarsamtaka og frjálsra félaga-

samtaka, og fulltrúar hagsmunaaðila. 

4) Á grundvelli álits sérfræðingahópsins og tæknimatsins gaf framkvæmdastjórnin út tæknileg tilmæli til aðildarríkjanna 

með það fyrir augum að greiða fyrir tæknilegri endurskoðun á tillögðum viðmiðunargildum fyrir skóga. Framkvæmd-

astjórnin birti tæknilegu tilmælin 18. júní 2019 (3). 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 60, 22.2.2021, bls. 21. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2022 frá 

29. Apríl 2022 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 156, 19.6.2018, bls. 1. 

(2) Sérfræðingahópur framkvæmdastjórnarinnar um landnotkun, breytta landnotkun og skógrækt (LULUCF) (E03638). 

(3) Commission Staff Working Document SWD(2019) 213 final of 18 June 2019 on the Assessment of the National Forestry Accounting 

plans. (Vinnuskjal framkvæmdastjórnarinnar fyrir starfsfólk, SWD(2019) 213, lokaútgáfa frá 18. júní 2019 um mat á landsbundnum 

áætlunum um bókhald fyrir skógrækt.) 
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5) Aðildarríkin endurskoðuðu landsbundnar áætlanir sínar um bókhald fyrir skógrækt og, í ákveðnum tilvikum, tillögðu 

viðmiðunargildin fyrir skóga eins og krafist var í 7. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2018/841 á grundvelli tæknimatsins 

og tæknilegu tilmælanna og sendu framkvæmdastjórninni upplýsingarnar. Framkvæmdastjórnin birti tillögðu viðmiðun-

argildin og, eftir atvikum, endurskoðuðu viðmiðunargildin fyrir skóga 25. febrúar 2020. 

6) Sérfræðingahópurinn var sammála um að viðmiðunargildin fyrir skóga, sem framkvæmdastjórnin leggur til að taka inn í 

IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/841, yrðu ákvörðuð í samræmi við meginreglurnar og kröfurnar sem mælt er fyrir 

um í 4. og 5. mgr. 8. gr. og í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2018/841. 

7) Framkvæmdastjórnin ætti því að mæla fyrir um viðmiðunargildi fyrir skóga sem aðildarríkin eiga að beita á tímabilinu 

frá 2021 til 2025. 

8) Reglugerð þessi er í samræmi við álit sérfræðingahóps framkvæmdastjórnarinnar um landnotkun, breytta landnotkun og 

skógrækt. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/841 er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 28. október 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi C-lið er bætt við í IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/841: 

„C. Viðmiðunargildi fyrir skóga sem aðildarríkin skulu beita á tímabilinu frá 2021 til 2025 

Aðildarríki 
Viðmiðunargildi fyrir skóga fyrir tímabilið frá 2021 til 2025 í 

tonnum af koltvísýringsígildum á ári 

Belgía – 1 369 009 

Búlgaría – 5 105 986 

Tékkland – 6 137 189 

Danmörk + 354 000 

Þýskaland – 34 366 906 

Eistland – 1 750 000 

Írland + 112 670 

Grikkland – 2 337 640 

Spánn – 32 833 000 

Frakkland – 55 399 290 

Króatía – 4 368 000 

Ítalía – 19 656 100 

Kýpur – 155 779 

Lettland – 1 709 000 

Litáen – 5 164 640 

Lúxemborg – 426 000 

Ungverjaland – 48 000 

Malta – 38 

Holland – 1 531 397 

Austurríki – 4 533 000 

Pólland – 28 400 000 

Portúgal – 11 165 000 

Rúmenía – 24 068 200 

Slóvenía – 3 270 200 

Slóvakía – 4 827 630 

Finnland – 29 386 695 

Svíþjóð – 38 721 000 

Breska konungsríkið – 20 701 550“ 

 

 


