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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den nationale regnskabsoversigt for 

skovbrug skal indeholde alle de elementer, 

der er anført i bilag IV, afsnit B, og omfatte 

et forslag til et nyt skovreferenceniveau 

baseret på en videreførelse af den 

nuværende skovforvaltnings praksis og 

intensitet, som dokumenteret mellem 

1990-2009 pr. skovtype og pr. aldersklasse 

i nationale skove, udtrykt i ton CO2-

ækvivalenter pr. år. 

Den nationale regnskabsoversigt for 

skovbrug skal indeholde alle de elementer, 

der er anført i bilag IV, afsnit B, og omfatte 

et nyt skovreferenceniveau baseret på en 

videreførelse af den nuværende 

skovforvaltnings praksis i 

overensstemmelse med de mest 

tilgængelige data, som dokumenteret 

mellem 2000-2012 pr. skovtype og 

pr. aldersklasse i nationale skove, udtrykt i 

ton CO2-ækvivalenter pr. år.  

En forøgelse af høsten i en medlemsstat 

på grundlag af bæredygtig 

skovforvaltningspraksis og nationale 

politikker, der er vedtaget frem til datoen 

for indgivelsen af skovreferenceniveauet, 

skal opfylde følgende betingelser:   

a) at forvaltede skovarealer fortsat 

fungerer som dræn af drivhusgasser og  

b) at måder at vedligeholde eller øge dræn 

og reservoirer for drivhusgasser i 2050, 

med henblik på at opfylde de mål, der er 

fastsat i artikel 4.1 i Parisaftalen, dvs. 

at om at opnå en balance mellem 

menneskeskabte emissioner fordelt på 

kilder og optaget heraf fordelt på dræn 

af drivhusgasser i anden halvdel af 
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dette århundrede, er beskrevet i en 

langsigtet strategi for 

lavemissionsmobilitet. 

Kommissionen kan give dispensation fra 

basisperioden 2000-2012, efter at der er 

indgivet en begrundet anmodning fra en 

medlemsstat, der dokumenterer, at sådan 

en undtagelse er absolut nødvendig af 

hensyn til oplysningernes tilgængelighed, 

herunder tidsrammen for skovopgørelser. 

Or. en 

 

 


