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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den nationella kontoplanen för 

skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter 

som anges i bilaga IV, avsnitt B och 

innefatta ett förslag till en ny referensnivå 

för skog baserad på en oförändrad 

skogsförvaltning i fråga om praxis och 

intensitet, såsom den dokumenterats 

mellan 1990–2009 per skogstyp och 

åldersklass för nationella skogar och 

uttryckt i MtCO2eq per år. 

Den nationella kontoplanen för 

skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter 

som anges i bilaga IV, avsnitt B och 

innefatta en ny referensnivå för skog 

baserad på oförändrade 

skogsförvaltningsmetoder i enlighet med 

bästa tillgängliga uppgifter, såsom de 

dokumenterats mellan 2000–2012 per 

skogstyp och åldersklass för nationella 

skogar och uttryckt i MtCO2eq per år.  

En ökning i en medlemsstats avverkning, 

baserad på hållbara 

skogsförvaltningsmetoder och på antagen 

nationell politik fram till dagen för 

inlämningen av referensnivån för skog, 

ska respektera följande villkor: 

(a) Brukad skogsmark ska förbli en 

växthusgassänka.  

(b) Det ska i en långsiktig strategi för låga 

utsläpp anges på vilka sätt man ska 

bibehålla eller stärka 

växthusgassänkan och -reservoarerna 

fram till 2050 i syfte att fullgöra målet i 

artikel 4.1 i Parisavtalet, nämligen att 

uppnå jämvikt mellan antropogena 

utsläpp från källor och upptag i sänkor 

av växthusgaser under andra hälften av 
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detta århundrade.  

Kommissionen får bevilja undantag från 

basperioden 2000–2012 om en 

medlemsstat lämnar in en motiverad 

begäran, med en förklaring till varför ett 

sådant undantag är absolut nödvändigt av 

skäl som rör tillgång till data, såsom 

tidpunkten för skogsinventering. 

Or. en 

 

 


