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Alteração 69
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Título

Texto da Comissão Alteração

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa a 
regras contabilísticas e planos de ação para 
as emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa resultantes das atividades 
relacionadas com o uso do solo, a 
reafetação do solo e a silvicultura

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa a 
regras contabilísticas para as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa 
resultantes das atividades relacionadas com 
o uso do solo, a reafetação do solo e a 
silvicultura

Or. en

Alteração 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na União Europeia, o setor do uso do 
solo, da reafetação do solo e da silvicultura 
(«LULUCF») é um sumidouro líquido que 
remove da atmosfera gases com efeito de 
estufa em quantidade equivalente a uma 
parte significativa do total de emissões da 
União. Resulta em emissões e absorções 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa como consequência de alterações na 
quantidade de carbono armazenado na 
vegetação e no solo. As emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa 
resultantes do setor LULUCF não são 
contabilizadas para os objetivos da União 
de reduzir em 20 % as emissões de gases 
com efeito de estufa até 2020, nos termos 
da Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009, relativa aos esforços a realizar pelos 

(1) Na União Europeia, o setor do uso do 
solo, da reafetação do solo e da silvicultura 
(«LULUCF») é um sumidouro líquido que 
remove da atmosfera gases com efeito de 
estufa em quantidade equivalente a uma 
parte significativa do total de emissões da 
União. Resulta em emissões e absorções 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa como consequência de alterações na 
quantidade de carbono armazenado na 
vegetação e no solo. O aumento da 
utilização sustentável de produtos de 
madeira abatida pode limitar 
substancialmente as emissões e 
intensificar as absorções da atmosfera. As 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes do setor LULUCF não 
são contabilizadas para os objetivos da 
União de reduzir em 20 % as emissões de 
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Estados-Membros para redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020[20], e 
da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE[21] do 
Conselho, embora contem em parte para o 
objetivo quantificado da União de 
limitação e redução das emissões, nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Protocolo de 
Quioto («Protocolo de Quioto») à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas 
(«CQNUAC»), aprovado pela Decisão 
n.º 2002/358/CE do Conselho[22].

gases com efeito de estufa até 2020, nos 
termos da Decisão n.º 406/2009/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa aos esforços a 
realizar pelos Estados-Membros para 
redução das suas emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de respeitar os 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
até 2020[20], e da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de outubro de 2003, relativa à criação de 
um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE[21] do Conselho, embora contem 
em parte para o objetivo quantificado da 
União de limitação e redução das emissões, 
nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do Protocolo 
de Quioto («Protocolo de Quioto») à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas 
(«CQNUAC»), aprovado pela Decisão 
n.º 2002/358/CE do Conselho[22].

Or. en

Justificação

Tendo em conta que as alterações do teor de carbono resultantes, em particular, dos 
produtos de madeira abatida nos inventários nacionais de gases com efeito de estufa 
representam uma grande oportunidade para os Estados-Membros alcançarem as suas metas 
de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. De acordo com o Roteiro de 
transição para uma economia competitiva 
hipocarbónica em 2050, é necessário 
considerar todos os usos do solo de 
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maneira holística e incluir o LULUCF na 
política climática da União.

Or. en

Alteração 72
Elisabeth Köstinger

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os 
Estados-Membros adotem planos de ação 
LULUCF para estabelecer medidas 
tendentes a limitar ou reduzir as emissões 
e a manter ou incrementar as absorções 
no setor LULUCF.

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF.

Or. de
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Alteração 73
Julie Girling

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os 
Estados-Membros adotem planos de ação 
LULUCF para estabelecer medidas 
tendentes a limitar ou reduzir as emissões 
e a manter ou incrementar as absorções no 
setor LULUCF.

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os 
Estados-Membros incluam medidas para 
encorajar a gestão florestal sustentável e 
a gestão sustentável dos solos visando 
limitar ou reduzir as emissões e manter ou 
incrementar as absorções no setor 
LULUCF, nas suas estratégias de 
crescimento hipocarbónico.

Or. en

Justificação

Os planos de ação nacionais criariam encargos adicionais ao nível dos Estados-Membros 
sem terem um valor acrescentado claro. Criariam regulamentação em duplicado, dado que 
os planos de ação propostos seriam executados concomitantemente com as medidas 
agroambientais no âmbito do 2.º pilar da Política Agrícola Comum. Em vez disso, os 
Estados-Membros devem incluir medidas para promover a gestão florestal sustentável e a 
gestão sustentável dos solos no quadro das suas estratégias de desenvolvimento 
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hipocarbónico.

Alteração 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os 
Estados-Membros adotem planos de ação 
LULUCF para estabelecer medidas 
tendentes a limitar ou reduzir as emissões 
e a manter ou incrementar as absorções 
no setor LULUCF.

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF.

Or. en

Justificação

Os planos de ação nacionais criariam encargos adicionais ao nível dos Estados-Membros 
sem terem um valor acrescentado claro. Criariam regulamentação em duplicado, dado que 
seriam executados concomitantemente com as medidas agroambientais no âmbito do 2.º pilar 
da Política Agrícola Comum.
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Alteração 75
Romana Jordan

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os Estados-
Membros adotem planos de ação LULUCF 
para estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF.

(2) Nos termos do artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE, a Comissão tem avaliado 
as formas relacionadas com os 
compromissos de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa no setor 
LULUCF da União e dos 
Estados-Membros, com o objetivo de 
assegurar a perenidade e a integridade 
ambiental da contribuição do setor 
LULUCF, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas. Em resultado 
desta avaliação, a Comissão propõe o 
chamado pacote legislativo LULUCF 
composto por dois atos legislativos 
interligados: uma decisão relativa a 
regras contabilísticas aplicáveis ao 
LULUCF, como primeira etapa, e um ato 
legislativo relativo à inclusão formal do 
setor LULUCF nos compromissos de 
redução das emissões dos gases com efeito 
de estufa da União e dos Estados-
Membros, como segunda etapa. A 
presente decisão deveria, pois, estabelecer 
regras contabilísticas aplicáveis às 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa do setor LULUCF. Para assegurar 
entretanto a preservação e o reforço do teor 
de carbono, a decisão deve igualmente 
prever que os Estados-Membros adotem 
planos de ação LULUCF para estabelecer 
medidas tendentes a limitar ou reduzir as 
emissões e a manter ou incrementar as 
absorções no setor LULUCF. A segunda 
proposta legislativa relativa à inclusão 
formal do setor LULUCF nos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da União e dos 
Estados-Membros surgirá 
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subsequentemente.

Or. en

Alteração 76
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

.(2)  O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os 
Estados-Membros adotem planos de ação 
LULUCF para estabelecer medidas 
tendentes a limitar ou reduzir as emissões 
e a manter ou incrementar as absorções 
no setor LULUCF.

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e 
absorções em causa.  A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF.

Or. sv

Alteração 77
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE impõe que a Comissão 
avalie as formas de incluir as emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa, 
resultantes de atividades relacionadas com 
o uso do solo, com as alterações do uso do 
solo (reafetação do solo) e com a 
exploração florestal (silvicultura), no 
compromisso da União de reduzir as 
referidas emissões, assegurando 
simultaneamente a perenidade e a 
integridade ambiental da contribuição do 
setor, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas das emissões e
absorções em causa. A presente decisão 
deveria, pois, como primeira etapa, 
estabelecer regras contabilísticas aplicáveis 
às emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa do setor LULUCF. Para 
assegurar entretanto a preservação e o 
reforço do teor de carbono, a decisão deve 
igualmente prever que os Estados-
Membros adotem planos de ação LULUCF 
para estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF.

(2) Nos termos do artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE, a Comissão tem avaliado 
as formas relacionadas com os 
compromissos de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa no setor 
LULUCF da União e dos 
Estados-Membros, com o objetivo de 
assegurar a perenidade e a integridade 
ambiental da contribuição do setor 
LULUCF, bem como a monitorização e a 
contabilização precisas.  Em resultado 
desta avaliação, a Comissão propõe o 
chamado pacote legislativo LULUCF 
composto por dois atos legislativos 
interligados: uma decisão relativa a 
regras contabilísticas aplicáveis ao 
LULUCF, como primeira etapa, e um ato 
legislativo relativo à inclusão formal do 
setor LULUCF nos compromissos de 
redução das emissões dos gases com efeito 
de estufa da União e dos Estados-
Membros, como segunda etapa, os quais 
estão interligados. A presente decisão 
deveria, pois, estabelecer regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções de gases com efeito de estufa do 
setor LULUCF. Para assegurar entretanto a 
preservação e o reforço do teor de carbono, 
a decisão deve igualmente prever que os 
Estados-Membros adotem planos de ação 
LULUCF para estabelecer medidas
tendentes a limitar ou reduzir as emissões e 
a manter ou incrementar as absorções no 
setor LULUCF. A segunda proposta 
legislativa relativa à inclusão formal do 
setor LULUCF nos compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da União e dos 
Estados-Membros surgirá 
subsequentemente.

Or. en
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Alteração 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente decisão estabelece as 
obrigações dos Estados-Membros quanto 
à aplicação das regras contabilísticas e 
dos planos de ação em causa. Não 
estabelece quaisquer obrigações 
contabilísticas ou de comunicação de 
informações para os privados, incluindo 
agricultores e silvicultores.

Or. en

Alteração 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente decisão estabelece as 
obrigações dos Estados-Membros quanto 
à aplicação das regras contabilísticas e 
dos planos de ação em causa. Não 
estabelece quaisquer obrigações 
contabilísticas ou de comunicação de 
informações para os privados, incluindo 
agricultores e silvicultores.

Or. en

Alteração 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A 17.ª Conferência das Partes na 
CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão -
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão -/CMP.7»), a qual 
estabeleceu regras para a contabilização no 
setor LULUCF a partir de um segundo 
período de compromisso no âmbito do 
Protocolo de Quioto. A presente decisão 
deveria coadunar-se com aquela decisão, a 
fim de assegurar um nível de coerência 
adequado entre as regras internas da União 
e as metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC. A presente decisão deveria 
também refletir as particularidades do setor 
LULUCF da União.

(3) A 17.ª Conferência das Partes na 
CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão 
2/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão 2/CMP.7») e a 
Decisão 16/CMP.1, a qual estabeleceu 
regras para a contabilização no setor 
LULUCF a partir de um segundo período 
de compromisso no âmbito do Protocolo de 
Quioto. A presente decisão deveria 
coadunar-se com aquela decisão, a fim de 
assegurar um nível de coerência adequado 
entre as regras internas da União e as 
metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC para evitar qualquer 
duplicação de comunicação de 
informações a nível nacional. A presente 
decisão deveria também refletir as 
particularidades do setor LULUCF da 
União.

Or. en

Justificação

É de importância crucial que o quadro da UE no domínio do LULUCF seja consistente com 
as regras internacionais para facilitar a comunicação de informações a nível nacional e 
evitar distorções entre os diferentes quadros. A conformidade com o quadro internacional 
(Decisão 2/CMP.7 e Decisão 16/CMP.1) facilitaria a comunicação de informações a nível 
nacional e asseguraria a coerência.

Alteração 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A 17.ª Conferência das Partes na (3) A 17.ª Conferência das Partes na 
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CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão -
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão -/CMP.7»), a qual 
estabeleceu regras para a contabilização no 
setor LULUCF a partir de um segundo 
período de compromisso no âmbito do 
Protocolo de Quioto. A presente decisão 
deveria coadunar-se com aquela decisão, a 
fim de assegurar um nível de coerência 
adequado entre as regras internas da União 
e as metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC. A presente decisão deveria 
também refletir as particularidades do setor 
LULUCF da União.

CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão 2-
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão -2/CMP.7») e a 
Decisão 16/CMP.1, a qual estabeleceu 
regras para a contabilização no setor 
LULUCF a partir de um segundo período 
de compromisso no âmbito do Protocolo de 
Quioto. A presente decisão deveria ser 
coerente com aquela decisão, a fim de 
assegurar um nível de coerência adequado 
entre as regras internas da União e as 
metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC para evitar qualquer 
duplicação de comunicação de 
informações a nível nacional. A presente 
decisão deveria também refletir as 
particularidades do setor LULUCF da 
União.

Or. en

Justificação

É de importância crucial que o quadro da UE no domínio do LULUCF seja consistente com 
as regras internacionais para facilitar a comunicação de informações a nível nacional e 
evitar distorções entre os diferentes quadros. Sugere-se um alinhamento com o quadro 
internacional (Decisão 2/CMP.7 e Decisão 16/CMP.1) de modo a facilitar a comunicação de 
informações ao nível nacional.

Alteração 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A 17.ª Conferência das Partes na 
CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão -
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão 2-CMP.7»), a qual 
estabeleceu regras para a contabilização no 

(3) A 17.ª Conferência das Partes na 
CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão -
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão -/CMP.7»), a qual 
estabeleceu regras para a contabilização no 
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setor LULUCF a partir de um segundo 
período de compromisso no âmbito do 
Protocolo de Quioto. A presente decisão 
deveria coadunar-se com aquela decisão, a 
fim de assegurar um nível de coerência 
adequado entre as regras internas da União 
e as metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC. A presente decisão deveria 
também refletir as particularidades do setor 
LULUCF da União.

setor LULUCF a partir de um segundo 
período de compromisso no âmbito do 
Protocolo de Quioto. A presente decisão 
deveria coadunar-se totalmente com aquela 
decisão, a fim de assegurar um nível de 
coerência adequado entre as regras internas 
da União e as metodologias acordadas no 
seio da CQNUAC. A presente decisão 
deveria também refletir as particularidades 
do setor LULUCF da União.

Or. en

Alteração 83
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A 17.ª Conferência das Partes na 
CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão -
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão -/CMP.7»), a qual 
estabeleceu regras para a contabilização no 
setor LULUCF a partir de um segundo 
período de compromisso no âmbito do 
Protocolo de Quioto. A presente decisão 
deveria coadunar-se com aquela decisão, a 
fim de assegurar um nível de coerência 
adequado entre as regras internas da União 
e as metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC. A presente decisão deveria 
também refletir as particularidades do setor 
LULUCF da União. 

(3) A 17.ª Conferência das Partes na 
CQNUAC, realizada em Durban em 
dezembro de 2011, adotou a Decisão -
/CMP.7 da Conferência das Partes 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto («Decisão -/CMP.7»), a qual 
estabeleceu regras para a contabilização no 
setor LULUCF a partir de um segundo 
período de compromisso no âmbito do 
Protocolo de Quioto. A presente decisão 
deveria coadunar-se totalmente com aquela 
decisão, a fim de assegurar a coerência 
entre as regras internas da União e as 
metodologias acordadas no seio da 
CQNUAC. A presente decisão deveria 
também refletir as particularidades do setor 
LULUCF da União. 

Or. en

Alteração 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Além das oportunidades diretamente 
ligadas à silvicultura e à agricultura, há 
benefícios potenciais em termos de 
atenuação nas indústrias correlatas (por 
exemplo, papel e pasta de papel, 
transformação de madeira) e nos setores 
das energias renováveis se os terrenos 
agrícolas e florestais forem geridos para a 
produção de madeira e de energia. O 
carbono é armazenado nas árvores e 
outras plantas e nos solos, mas também 
pode ser armazenado, durante várias 
décadas, em produtos (por exemplo, 
madeira utilizada na construção). As 
políticas orientadas para os interesses da 
indústria e dos consumidores podem dar 
um importante contributo para aumentar
a utilização e a reciclagem a longo prazo 
da madeira e/ou a produção de papel, 
pasta de papel e produtos de madeira, 
desse modo substituindo materiais 
equivalentes que têm maior intensidade de 
emissões (como, por exemplo, o betão, o 
aço e os plásticos fabricados a partir de 
combustíveis fósseis). De facto, a 
indústria biobaseada pode recorrer a 
cultivos destinados à substituição de 
materiais (por exemplo, cânhamo e 
gramíneas para isolamento, em vez de 
fibra de vidro, palha para mobiliário, 
linho ou sisal para painéis de portas de 
automóveis, bioplásticos) ou destinados à 
produção de energia (por exemplo, 
biomassa em vez de combustíveis fósseis). 
Há estudos que indicam que, por cada 
tonelada de carbono em produtos de 
madeira substitutos de produtos de outro 
tipo, pode esperar-se uma redução média 
de aproximadamente duas toneladas na 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en
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Alteração 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As regras contabilísticas aplicáveis 
ao setor LULUCF da União não deveriam 
dar origem a encargos administrativos
adicionais. Por conseguinte, não se 
deveria requerer que os relatórios 
apresentados em conformidade com essas 
mesmas regras incluam informações que 
não sejam obrigatórias nos termos das 
decisões da Conferência das Partes na 
CQNUAC e da Reunião das Partes no 
Protocolo de Quioto.

Or. lt

Alteração 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas.
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades 
agrícolas de gestão de pastagens e gestão 
de solos agrícolas, assim como de 
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às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. en

Alteração 87
Elisabeth Köstinger

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas.
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação 
de zonas húmidas.

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal.

Or. de

Alteração 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
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nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas.
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades 
agrícolas de gestão de pastagens e gestão 
de solos agrícolas, assim como de 
restauração do coberto vegetal, drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Justificação

Conformidade com o acordo de Durban – decidiu-se que só a atividade de gestão florestal 
seria obrigatória em termos de contabilidade. Embora muitos Estados-Membros estejam 
atualmente a realizar estudos de viabilidade em matéria de contabilidade para a gestão de 
pastagens e a gestão de solos agrícolas, que não estarão concluídos até 2014, a proposta da 
Comissão vai além das regras internacionais e, por conseguinte, cria novas distorções para 
os Estados-Membros e operadores.

Alteração 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 

(4) A contabilidade das atividades
LULUCF deveria refletir os esforços 
desenvolvidos nos setores da agricultura e 
da silvicultura, para realçar o contributo 
que as alterações na utilização dos recursos 
fundiários dão à redução das emissões. A 
presente decisão deveria prever a 
contabilidade para as atividades LULUCF
aplicável obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
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pastagens e gestão de solos agrícolas. 
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

também prever a contabilidade aplicável
voluntariamente às atividades agrícolas de 
gestão de pastagens e gestão de solos 
agrícolas, restauração do coberto vegetal,
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. en

Justificação

Conformidade com o acordo de Durban – decidiu-se que só a atividade de gestão florestal 
seria obrigatória em termos de contabilidade. A proposta da Comissão vai além das regras 
internacionais e, por conseguinte, cria novas distorções para os Estados-Membros e 
operadores.

Alteração 90
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas.
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades 
agrícolas de gestão de pastagens e gestão 
de solos agrícolas, bem como às atividades 
de restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. de
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Alteração 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de pastagens 
e gestão de solos agrícolas. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades 
de restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades 
agrícolas de gestão de pastagens, gestão de 
solos agrícolas, às atividades de 
restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. pl

Alteração 92
Romana Jordan

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços 
desenvolvidos nos setores da agricultura e
da silvicultura, para realçar o contributo 
que as alterações na utilização dos recursos 
fundiários dão à redução das emissões. A 
presente decisão deveria prever regras 
contabilísticas aplicáveis obrigatoriamente 
às atividades silvícolas de florestação, 
reflorestação, desflorestação e gestão 

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam ter em conta os esforços 
desenvolvidos nos setores da agricultura e 
da silvicultura, para realçar o contributo 
que as alterações na utilização dos recursos 
fundiários dão à redução das emissões. A 
União e os respetivos Estados-Membros 
deveriam cumprir conjuntamente o 
compromisso que estipula um teto de 
3,5 %, tal como especificado na Decisão 
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florestal e às atividades agrícolas de gestão 
de pastagens e gestão de solos agrícolas. 
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

2/CMP.7 da CQNUAC acordada em 
Durban. As modalidades deste 
compromisso conjunto serão preparadas 
pela Comissão num segundo ato 
legislativo separado relativo à inclusão 
formal do setor LULUCF nos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da União e dos 
Estados-Membros no âmbito do pacote 
legislativo LULUCF. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de pastagens 
e gestão de solos agrícolas. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades de 
restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. en

Alteração 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas. 
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades de 
restauração do coberto vegetal, drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas e às 
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às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas.

Or. en

Justificação

O objetivo da alteração é cumprir com o que foi acordado em Durban.

Alteração 94
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas. 
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades de 
restauração do coberto vegetal, drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas.

Or. en

Alteração 95
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à 
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de 
pastagens e gestão de solos agrícolas. 
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 
vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços desenvolvidos 
nos setores da agricultura e da silvicultura, 
para realçar o contributo que as alterações 
na utilização dos recursos fundiários dão à
redução das emissões. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades 
agrícolas de gestão de pastagens e gestão 
de solos agrícolas, de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Alteração 96
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam refletir os esforços 
desenvolvidos nos setores da agricultura e 
da silvicultura, para realçar o contributo 
que as alterações na utilização dos recursos 
fundiários dão à redução das emissões. A 
presente decisão deveria prever regras 
contabilísticas aplicáveis obrigatoriamente 
às atividades silvícolas de florestação, 
reflorestação, desflorestação e gestão 
florestal e às atividades agrícolas de gestão 
de pastagens e gestão de solos agrícolas. 
Deveria também prever regras 
contabilísticas aplicáveis voluntariamente 
às atividades de restauração do coberto 

(4) As regras contabilísticas LULUCF 
deveriam ter em conta os esforços 
desenvolvidos nos setores da agricultura e 
da silvicultura, para realçar o contributo 
que as alterações na utilização dos recursos 
fundiários dão à redução das emissões. A 
União e os respetivos Estados-Membros 
deveriam cumprir conjuntamente o 
compromisso que estipula um teto de 
3,5 %, tal como especificado na Decisão 
2/CMP.7 da CQNUAC acordada em 
Durban. As modalidades deste 
compromisso conjunto serão preparadas 
pela Comissão num segundo ato 
legislativo separado relativo à inclusão 
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vegetal e de drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas.

formal do setor LULUCF nos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da União e dos 
Estados-Membros no âmbito do pacote 
legislativo LULUCF. A presente decisão 
deveria prever regras contabilísticas 
aplicáveis obrigatoriamente às atividades 
silvícolas de florestação, reflorestação, 
desflorestação e gestão florestal e às 
atividades agrícolas de gestão de pastagens 
e gestão de solos agrícolas. Deveria 
também prever regras contabilísticas 
aplicáveis voluntariamente às atividades de 
restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. en

Alteração 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar a integridade ambiental 
das regras contabilísticas aplicáveis ao 
setor LULUCF da União Europeia, estas 
deveriam basear-se nos princípios 
contabilísticos estabelecidos nas Decisões -
/CMP.7 e 16/CMP.1 da Conferência das 
Partes na CQNUAC enquanto Reunião das 
Partes no Protocolo de Quioto.

(5) Para assegurar a integridade ambiental 
da contabilidade LULUCF aplicável ao 
setor LULUCF da União Europeia, esta
deveria basear-se nos princípios 
contabilísticos estabelecidos nas Decisões -
2/CMP.7 e 16/CMP.1 da Conferência das 
Partes na CQNUAC enquanto Reunião das 
Partes no Protocolo de Quioto.

Or. en

Justificação

O objetivo da presente proposta de decisão é dotar os Estados-Membros de um quadro para 
melhorar os respetivos inventários nacionais de gases com efeito de estufa (especificamente 
LULUCF). Trata-se pois de um «exercício» e não da definição de metas. Por conseguinte, o 
termo deve ser «comunicação de informações» em vez de «regras contabilísticas», mas tendo 
em conta o cálculo dos créditos que as diferentes atividades podem apresentar (por exemplo, 
«gestão florestal» é um sumidouro), a redação utilizada no título do artigo 3.º é mais 
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apropriada: «... manter uma contabilidade LULUCF» quando há uma referência geral a 
LULUCF e não somente à gestão florestal.

Alteração 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar a integridade ambiental 
das regras contabilísticas aplicáveis ao 
setor LULUCF da União Europeia, estas 
deveriam basear-se nos princípios 
contabilísticos estabelecidos nas Decisões -
/CMP.7 e 16/CMP.1 da Conferência das 
Partes na CQNUAC enquanto Reunião das 
Partes no Protocolo de Quioto.

(5) Para assegurar a integridade ambiental 
das regras contabilísticas aplicáveis ao 
setor LULUCF da União Europeia, estas 
deveriam basear-se nos princípios 
contabilísticos estabelecidos nas Decisões -
/CMP.7 e 16/CMP.1 da Conferência das 
Partes na CQNUAC enquanto Reunião das 
Partes no Protocolo de Quioto, levando em 
consideração as diferenças e 
especificidades de cada Estado-Membro.

Or. lt

Alteração 99
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar a integridade ambiental 
das regras contabilísticas aplicáveis ao 
setor LULUCF da União Europeia, estas 
deveriam basear-se nos princípios 
contabilísticos estabelecidos nas Decisões -
/CMP.7 e 16/CMP.1 da Conferência das 
Partes na CQNUAC enquanto Reunião das 
Partes no Protocolo de Quioto.

(5) Para assegurar a integridade ambiental 
das regras contabilísticas aplicáveis ao 
setor LULUCF da União Europeia, estas 
deveriam basear-se nos princípios 
contabilísticos estabelecidos nas Decisões -
/CMP.7, 2/CMP.6 e 16/CMP.1 da 
Conferência das Partes na CQNUAC 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto e ser aplicadas de forma 
consistente, comparável e completa dentro 
da União e entre os Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As regras contabilísticas baseadas na 
Decisão 2/CMP.7 e na Decisão 16/CMP.1 
não permitem a contabilização do efeito 
de substituição da utilização de produtos 
de madeira abatida para fins energéticos e 
materiais, dado que tal conduziria a uma 
duplicação contabilística. Contudo, são 
importantes os contributos da silvicultura 
para a atenuação das alterações 
climáticas. Por esta razão, e para fins 
informativos, os Estados-Membros podem 
calcular as emissões evitadas através dos 
efeitos de substituição da gestão florestal, 
o que aumentaria a coerência das 
políticas.

Or. en

Alteração 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
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reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros. 
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na contabilização, 
dadas as incertezas subjacentes nas 
previsões em que se baseiam os níveis de 
referência.

reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
sincronizados com as decisões da 
CQNUAC e só deveriam ser atualizados se 
os níveis de referência adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto fossem atualizados. As regras 
contabilísticas deveriam prever um limite 
superior aplicável às emissões e absorções 
líquidas de gases com efeito de estufa que 
podem entrar na contabilização, dadas as 
incertezas subjacentes nas previsões em 
que se baseiam os níveis de referência.

Or. en

Alteração 102
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
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atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros.
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na 
contabilização, dadas as incertezas 
subjacentes nas previsões em que se 
baseiam os níveis de referência.

atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser totalmente 
sincronizados com as decisões da 
CQNUAC.

Or. en

Justificação

A UE adotou os atuais níveis de referência no âmbito do processo da CQNUAC. Os níveis de 
referência dos Estados-Membros só devem ser alterados caso sejam alterados no âmbito da 
CQNUAC. Ao definir novas regras, a UE põe em risco as negociações que decorrem 
atualmente para alcançar um acordo climático à escala global.

Alteração 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) As regras contabilísticas deveriam
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros. 
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na contabilização, 
dadas as incertezas subjacentes nas 
previsões em que se baseiam os níveis de 
referência.

(6) A contabilidade LULUCF deveria
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros. 
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na contabilização, 
dadas as incertezas subjacentes nas 
previsões em que se baseiam os níveis de 
referência.

Or. en

Justificação

O objetivo da presente proposta de decisão é dotar os Estados-Membros de um quadro para 
melhorar os respetivos inventários nacionais de gases com efeito de estufa (especificamente 
LULUCF). Trata-se pois de um «exercício» e não da definição de metas. Por conseguinte, o 
termo deve ser «comunicação de informações» em vez de «regras contabilísticas», mas tendo 
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em conta o cálculo dos créditos que as diferentes atividades podem apresentar (por exemplo, 
«gestão florestal» é um sumidouro), a redação utilizada no título do artigo 3.º é mais 
apropriada: «... manter uma contabilidade LULUCF» quando há uma referência geral a 
LULUCF e não somente à gestão florestal.

Alteração 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros. 
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na contabilização, 

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 
florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros. 
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na contabilização, 
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dadas as incertezas subjacentes nas 
previsões em que se baseiam os níveis de 
referência.

dadas as incertezas subjacentes nas 
previsões em que se baseiam os níveis de 
referência. A União pretende substituir a 
atual abordagem relativa aos níveis de 
referência por uma abordagem mais 
abrangente no próximo período 
contabilístico e adaptar a sua decisão em 
conformidade.

Or. en

Alteração 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As regras contabilísticas deveriam 
refletir adequadamente o contributo 
positivo do armazenamento de gases com 
efeito de estufa na madeira e em produtos 
à base de madeira, bem como contribuir 
para uma maior utilização dos recursos 
florestais no contexto da gestão 
sustentável das florestas e para uma 
maior utilização dos produtos de madeira.

Or. de

Alteração 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As regras contabilísticas deveriam 
assegurar que os Estados-Membros 
indiquem com exatidão na sua 
contabilidade o momento em que ocorrem 
as emissões de gases com efeito de estufa 

(7) As regras contabilísticas para a gestão 
florestal deveriam assegurar que os 
Estados-Membros indiquem com exatidão 
na sua contabilidade o momento em que 
ocorrem as emissões de gases com efeito 



PE492.911v01-00 32/85 AM\909081PT.doc

PT

resultantes do abate de madeira, a fim de 
incentivar a utilização de produtos de 
madeira abatida caracterizados por ciclos 
de vida longos. A função de decomposição 
de primeira ordem aplicável às emissões 
resultantes de produtos de madeira abatida 
deveria, pois, corresponder à equação 12.1 
das orientações do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas («IPCC») para os inventários 
nacionais de gases com efeito de estufa, de 
2006, e os valores de semivida 
predefinidos deveriam basear-se no 
quadro 3a.1.3 do Guia de Boas Práticas do 
IPCC para uso do solo, reafetação do solo e 
silvicultura, de 2003.

de estufa resultantes do abate de madeira, a 
fim de incentivar a utilização de produtos 
de madeira abatida caracterizados por 
ciclos de vida longos. A função de 
decomposição de primeira ordem aplicável 
às emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida deveria, pois, corresponder 
à equação 12.1 das orientações do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas («IPCC») para os inventários 
nacionais de gases com efeito de estufa, de 
2006, e os valores de semivida 
predefinidos deveriam basear-se no 
quadro 3a.1.3 do Guia de Boas Práticas do 
IPCC para uso do solo, reafetação do solo e 
silvicultura, de 2003.

Or. en

Justificação

O objetivo da presente proposta de decisão é dotar os Estados-Membros de um quadro para 
melhorar os respetivos inventários nacionais de gases com efeito de estufa (especificamente 
LULUCF). Trata-se pois de um «exercício» e não da definição de metas. Por conseguinte, o 
termo deve ser «comunicação de informações» em vez de «regras contabilísticas», mas tendo 
em conta o cálculo dos créditos que as diferentes atividades podem apresentar (por exemplo, 
«gestão florestal» é um sumidouro), a redação utilizada no título do artigo 3.º é mais 
apropriada: «... manter uma contabilidade LULUCF» quando há uma referência geral a 
LULUCF e não somente à gestão florestal.

Alteração 107
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As regras contabilísticas deveriam 
assegurar que os Estados-Membros 
indiquem com exatidão na sua 
contabilidade o momento em que ocorrem 
as emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes do abate de madeira, a fim de 
incentivar a utilização de produtos de 
madeira abatida caracterizados por ciclos 

(7) Deveria ser dada a possibilidade aos 
Estados-Membros de determinar as regras 
contabilísticas e os valores de semivida. Os 
mesmos deveriam assegurar que os 
Estados-Membros indiquem com exatidão 
na sua contabilidade o momento em que 
ocorrem as emissões de gases com efeito 
de estufa resultantes do abate de madeira, a 
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de vida longos. A função de decomposição 
de primeira ordem aplicável às emissões 
resultantes de produtos de madeira abatida 
deveria, pois, corresponder à equação 12.1 
das orientações do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas («IPCC») para os inventários 
nacionais de gases com efeito de estufa, de 
2006, e os valores de semivida 
predefinidos deveriam basear-se no 
quadro 3a.1.3 do Guia de Boas Práticas do 
IPCC para uso do solo, reafetação do solo e 
silvicultura, de 2003.

fim de incentivar a utilização de produtos 
de madeira abatida caracterizados por 
ciclos de vida longos. A função de 
decomposição de primeira ordem aplicável 
às emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida deveria, pois, corresponder 
à equação 12.1 das orientações do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas («IPCC») para os inventários 
nacionais de gases com efeito de estufa, de 
2006, e os valores de semivida 
predefinidos deveriam basear-se no 
quadro 3a.1.3 do Guia de Boas Práticas do 
IPCC para uso do solo, reafetação do solo e 
silvicultura, de 2003.

Or. sv

Alteração 108
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As regras contabilísticas deveriam 
assegurar que os Estados-Membros 
indiquem com exatidão na sua 
contabilidade o momento em que ocorrem 
as emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes do abate de madeira, a fim de 
incentivar a utilização de produtos de 
madeira abatida caracterizados por ciclos 
de vida longos. A função de decomposição 
de primeira ordem aplicável às emissões 
resultantes de produtos de madeira abatida 
deveria, pois, corresponder à equação 12.1 
das orientações do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas («IPCC») para os inventários 
nacionais de gases com efeito de estufa, de 
2006, e os valores de semivida 
predefinidos deveriam basear-se no 
quadro 3a.1.3 do Guia de Boas Práticas do 
IPCC para uso do solo, reafetação do solo e 

(7) As regras contabilísticas deveriam 
assegurar que os Estados-Membros 
indiquem com exatidão na sua 
contabilidade o momento em que ocorrem 
as emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes do abate de madeira, a fim de 
incentivar a utilização de produtos de 
madeira abatida caracterizados por ciclos 
de vida longos. A função de decomposição 
de primeira ordem aplicável às emissões 
resultantes de produtos de madeira abatida 
deveria, pois, corresponder à equação 12.1 
das orientações do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas («IPCC») para os inventários
nacionais de gases com efeito de estufa, de 
2006, e os valores de semivida 
predefinidos deveriam basear-se no 
quadro 3a.1.3 do Guia de Boas Práticas do 
IPCC para uso do solo, reafetação do solo e 
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silvicultura, de 2003. silvicultura, de 2003. A União deve 
elaborar critérios de sustentabilidade para 
a biomassa e energia importada de países 
terceiros.

Or. en

Alteração 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como as flutuações interanuais das 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes de atividades agrícolas 
são muito menores do que no caso das 
resultantes de atividades silvícolas, os 
Estados-Membros deveriam contabilizar
as emissões e absorções de gases com 
efeito de estufa resultantes das atividades 
de gestão de solos agrícolas e de gestão de 
pastagens relativas ao seu ano-base, em 
conformidade com o seu relatório inicial 
revisto sobre dados de emissões no ano-
base, apresentado à CQNUAC por força da 
Decisão 13/CMP.1 da Conferência das 
Partes enquanto Reunião das Partes no 
Protocolo de Quioto («Decisão 
13/CMP.1»).

(8) Como as flutuações interanuais das 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes de atividades agrícolas 
são menores do que no caso das resultantes 
de atividades silvícolas, os 
Estados-Membros que contabilizam as 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes das atividades de 
gestão de solos agrícolas e de gestão de 
pastagens devem fazê-lo relativamente ao 
seu ano-base, em conformidade com o seu 
relatório inicial revisto sobre dados de 
emissões no ano-base, apresentado à 
CQNUAC por força da Decisão 13/CMP.1 
da Conferência das Partes enquanto 
Reunião das Partes no Protocolo de Quioto 
(«Decisão 13/CMP.1»).

Or. en

Justificação

É de importância crucial que o quadro da UE no domínio do LULUCF seja consistente com 
as regras internacionais para facilitar a comunicação de informações a nível nacional e 
evitar distorções entre os diferentes quadros. Sugere-se um alinhamento com o quadro 
internacional (Decisão 2/CMP.7 e Decisão 16/CMP.1) de modo a facilitar a comunicação de 
informações e a contabilidade ao nível nacional e assegurar a coerência.
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Alteração 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como as flutuações interanuais das 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes de atividades agrícolas 
são muito menores do que no caso das 
resultantes de atividades silvícolas, os 
Estados-Membros deveriam contabilizar as 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes das atividades de 
gestão de solos agrícolas e de gestão de 
pastagens relativas ao seu ano-base, em 
conformidade com o seu relatório inicial 
revisto sobre dados de emissões no ano-
base, apresentado à CQNUAC por força da 
Decisão 13/CMP.1 da Conferência das 
Partes enquanto Reunião das Partes no 
Protocolo de Quioto («Decisão 
13/CMP.1»).

(8) Como as flutuações interanuais das
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes de atividades agrícolas 
são muito menores do que no caso das 
resultantes de atividades silvícolas, os 
Estados-Membros deveriam ter a 
possibilidade de optar por contabilizar as 
emissões e absorções de gases com efeito 
de estufa resultantes das atividades de 
gestão de solos agrícolas e de gestão de 
pastagens relativas ao seu ano-base, em 
conformidade com o seu relatório inicial 
revisto sobre dados de emissões no ano-
base, apresentado à CQNUAC por força da 
Decisão 13/CMP.1 da Conferência das 
Partes enquanto Reunião das Partes no 
Protocolo de Quioto («Decisão 
13/CMP.1»).

Or. lt

Alteração 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A drenagem e reumidificação de 
zonas húmidas abrangem as emissões das 
turfeiras que armazenam quantidades de 
carbono muito significativas. As emissões 
da degradação e drenagem de turfeiras 
correspondem a cerca de 5 % das 
emissões globais de gases com efeito de 
estufa e representavam 3,5 % a 4 % das 
emissões da União em 2010. Para 
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conseguir total transparência e 
demonstrar liderança num setor em que a 
União é o segundo maior emissor a nível 
global, as emissões e absorções da 
drenagem e reumidificação das zonas 
húmidas também devem ser incluídas na 
contabilidade dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As disposições relativas à 
comunicação de informações sobre gases 
com efeito de estufa e outras informações 
pertinentes no âmbito das alterações 
climáticas, incluindo informações sobre o 
setor LULUCF, são abrangidas pelo 
Regulamento (UE) n.º …/… [proposta da 
Comissão de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à criação 
de um mecanismo de vigilância e de 
comunicação das emissões de gases com 
efeito de estufa e à comunicação a nível 
nacional e da União de outras informações 
relevantes em termos de alterações 
climáticas (COM/2011/0789 final –
2011/0372 (COD)], pelo que estão 
excluídas do âmbito de aplicação da 
presente decisão.

(10) As disposições relativas à 
comunicação de informações sobre gases 
com efeito de estufa e outras informações 
pertinentes no âmbito das alterações 
climáticas, incluindo informações sobre o 
setor LULUCF, são abrangidas pelo 
Regulamento (UE) n.º …/… [proposta da 
Comissão de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à criação 
de um mecanismo de vigilância e de 
comunicação das emissões de gases com 
efeito de estufa e à comunicação a nível 
nacional e da União de outras informações 
relevantes em termos de alterações 
climáticas (COM/2011/0789 final –
2011/0372 (COD)], devendo ser 
consideradas pelos Estados-Membros 
aquando da monitorização e comunicação 
de informações, apesar de não se 
inserirem no âmbito de aplicação da 
presente decisão.

Or. en

Justificação

Os planos de ação nacionais LULUCF criariam encargos adicionais ao nível dos 
Estados-Membros sem terem um valor acrescentado claro. Criariam regulamentação em 
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duplicado, dado que seriam executados concomitantemente com as medidas agroambientais 
no âmbito do 2.º pilar da Política Agrícola Comum.

Alteração 113
Julie Girling

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente 
decisão. Por outro lado, para promover a 
otimização das práticas, deveria ser 
igualmente estabelecida em anexo à 
presente decisão uma lista indicativa de 
medidas a incluir eventualmente nesses 
planos. A Comissão deveria avaliar 
periodicamente o teor e a execução dos 
planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

A introdução dos planos de ação nacionais na presente decisão introduz uma duplicação da 
regulamentação, uma vez que os planos de ação propostos seriam executados 
concomitantemente com as medidas agroambientais no âmbito do 2.º pilar da Política 
Agrícola Comum.

Alteração 114
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente 
decisão. Por outro lado, para promover a 
otimização das práticas, deveria ser 
igualmente estabelecida em anexo à 
presente decisão uma lista indicativa de 
medidas a incluir eventualmente nesses 
planos. A Comissão deveria avaliar 
periodicamente o teor e a execução dos 
planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativa aos planos de ação nacionais vai além daquilo que foi 
acordado em Durban. Os planos de ação LULUCF propostos também contradizem o facto de 
a UE não ter competências em matéria de silvicultura. A gestão florestal e a política florestal 
estão sujeitas a decisões nacionais.

Alteração 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 

Suprimido
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ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações,
conforme especificado na presente 
decisão. Por outro lado, para promover a 
otimização das práticas, deveria ser 
igualmente estabelecida em anexo à 
presente decisão uma lista indicativa de 
medidas a incluir eventualmente nesses 
planos. A Comissão deveria avaliar 
periodicamente o teor e a execução dos 
planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os planos de ação nacionais LULUCF criariam encargos adicionais ao nível dos 
Estados-Membros sem terem um valor acrescentado claro. Criariam regulamentação em 
duplicado, dado que seriam executados concomitantemente com as medidas agroambientais 
no âmbito do 2.º pilar da Política Agrícola Comum. Em vez disso, os Estados-Membros 
devem incluir medidas para promover a gestão florestal sustentável e a gestão sustentável 
dos solos no quadro das suas estratégias de desenvolvimento hipocarbónico.

Alteração 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Deve ser permitido aos 
Estados-Membros incluírem os planos de 
ação nos seus atuais programas para o 
setor LULUCF, para evitar burocracia.
Cada plano de ação LULUCF deveria 
conter certas informações, conforme 
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uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF 
dos Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

especificado na presente decisão. Por outro 
lado, para promover a otimização das 
práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos.

Or. en

Alteração 117
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações de 
ordem prática para reforçar a ação dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 118
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF 
dos Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos.

Or. pl

Alteração 119
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
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eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros. A 
participação do público durante a 
preparação, modificação e análise desses 
planos deve estar prevista na presente 
decisão.

Or. en

Alteração 120
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros. 

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão.  
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. Esta medida 
deveria ser tomada em conformidade com 
a decisão relativa a mecanismos e 
estratégias de vigilância, em prol do 
progresso para uma sociedade 
hipocarbónica. A Comissão deveria 
avaliar periodicamente o teor e a execução 
dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

Or. sv
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Alteração 121
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF 
dos Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
definidos como parte das estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónico deveriam 
estabelecer medidas tendentes a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada Estado-Membro deve 
definir as medidas mais adequadas para 
satisfazer as circunstâncias nacionais. 
Cada plano de ação LULUCF deveria 
conter certas informações, conforme 
especificado na presente decisão. Por outro 
lado, para promover a otimização das 
práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos.

Or. en

Alteração 122
Matthias Groote

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 

(12) Os planos de ação dos 
Estados-Membros relativos a LULUCF 
deveriam estabelecer medidas tendentes a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções no setor 
LULUCF. Cada plano de ação LULUCF 
deveria conter certas informações, 
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conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.

conforme especificado na presente decisão. 
Por outro lado, para promover a otimização 
das práticas, deveria ser igualmente 
estabelecida em anexo à presente decisão 
uma lista indicativa de medidas a incluir 
eventualmente nesses planos. A Comissão 
deveria avaliar periodicamente o teor e a 
execução dos planos de ação LULUCF dos 
Estados-Membros e, consoante se 
justificasse, emitir recomendações para 
reforçar a ação dos Estados-Membros.
Desta feita, os encargos administrativos 
deveriam ser restringidos da forma mais 
eficiente possível.

Or. de

Alteração 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em conformidade 
com os níveis de referência apresentados 
pelos Estados-Membros por força do 
artigo 6.º, sujeitos a correções nos termos 
da presente decisão, para rever as

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em conformidade 
com os níveis de referência apresentados 
pelos Estados-Membros por força do 
artigo 6.º, sujeitos a correções nos termos 
da presente decisão e à luz das alterações 
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informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
É conveniente que a Comissão, ao preparar 
e elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

aos níveis de referência adotadas pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto, para rever as informações 
especificadas no anexo III de acordo com 
as descobertas científicas, para rever as 
condições relativas às regras contabilísticas 
aplicáveis às perturbações naturais, 
estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à luz das 
descobertas científicas, ou para refletir as 
revisões de atos adotados pelos organismos 
da CQNUAC ou do Protocolo de Quioto. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive a 
nível de peritos. É conveniente que a 
Comissão, ao preparar e elaborar atos 
delegados, assegure a transmissão 
simultânea, tempestiva e apropriada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as
alterações climáticas celebrado pela União
Europeia, para alterar o anexo I no 
sentido de acrescentar períodos 
contabilísticos e de assegurar coerência 
entre estes e os períodos aplicáveis aos 
compromissos da União de redução das 

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outros 
acordos multilaterais no âmbito das
alterações climáticas que deverão ser 
respeitados pela União, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
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emissões noutros setores, para alterar o 
anexo II com níveis de referência 
atualizados em conformidade com os 
níveis de referência apresentados pelos 
Estados-Membros por força do artigo 6.º, 
sujeitos a correções nos termos da 
presente decisão, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
É conveniente que a Comissão, ao preparar 
e elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, e 
as pequenas alterações a atos adotados 
pelos organismos da CQNUAC ou do 
Protocolo de Quioto. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. É conveniente que a Comissão, ao 
preparar e elaborar atos delegados, 
assegure a transmissão simultânea, 
tempestiva e apropriada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

As regras contabilísticas estipuladas no presente artigo e no anexo I são fulcrais para o 
funcionamento da presente decisão. Por conseguinte, qualquer alteração a que possam ser 
sujeitas deve ser adotada em conformidade com o processo legislativo ordinário.

Alteração 125
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
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artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em 
conformidade com os níveis de referência 
apresentados pelos Estados-Membros por 
força do artigo 6.º, sujeitos a correções 
nos termos da presente decisão, para rever 
as informações especificadas no anexo III 
de acordo com as descobertas científicas, 
para rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, 
à luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
É conveniente que a Comissão, ao 
preparar e elaborar atos delegados, 
assegure a transmissão simultânea, 
tempestiva e apropriada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores.

Or. en

Justificação

A UE adotou os atuais níveis de referência no processo da CQNUAC. A COM não deve 
ajustar os níveis de referência dos Estados-Membros unilateralmente e estes só devem ser 
alterados caso sofram alterações no âmbito da CQNUAC.

Alteração 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no 
sentido de acrescentar períodos 
contabilísticos e de assegurar coerência 
entre estes e os períodos aplicáveis aos 
compromissos da União de redução das 
emissões noutros setores, para alterar o 
anexo II com níveis de referência 
atualizados em conformidade com os 
níveis de referência apresentados pelos 
Estados-Membros por força do artigo 6.º, 
sujeitos a correções nos termos da 
presente decisão, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
É conveniente que a Comissão, ao preparar 
e elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outros 
acordos multilaterais no âmbito das
alterações climáticas que deverão ser 
respeitados pela União, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, 
para refletir pequenas alterações a atos 
adotados pelos organismos da CQNUAC 
ou do Protocolo de Quioto. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive a 
nível de peritos. É conveniente que a 
Comissão, ao preparar e elaborar atos 
delegados, assegure a transmissão 
simultânea, tempestiva e apropriada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Justificação

A alteração dos anexos I e II deve impor o recurso ao processo legislativo ordinário e não 
deve ser deixada à discrição de atos delegados.

Alteração 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em conformidade 
com os níveis de referência apresentados 
pelos Estados-Membros por força do 
artigo 6.º, sujeitos a correções nos termos 
da presente decisão, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em conformidade 
com os níveis de referência apresentados 
pelos Estados-Membros por força do 
artigo 6.º, sujeitos a correções nos termos 
da presente decisão, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
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É conveniente que a Comissão, ao preparar 
e elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

É conveniente que a Comissão, ao preparar 
e elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
Porém, os atos delegados devem ser 
adotados somente quando for apropriado, 
salvaguardando o direito do Parlamento 
Europeu de se opor às medidas adotadas 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em conformidade 
com os níveis de referência apresentados 
pelos Estados-Membros por força do 
artigo 6.º, sujeitos a correções nos termos 
da presente decisão, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 

(13) Deveria ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
atualizar as definições constantes do 
artigo 2.º à luz de alterações nas definições 
adotadas pelos organismos da CQNUAC, 
do Protocolo de Quioto ou de outro acordo 
multilateral com pertinência para as 
alterações climáticas celebrado pela União 
Europeia, para alterar o anexo I no sentido 
de acrescentar períodos contabilísticos e de 
assegurar coerência entre estes e os 
períodos aplicáveis aos compromissos da 
União de redução das emissões noutros 
setores, para alterar o anexo II com níveis 
de referência atualizados em conformidade 
com os níveis de referência apresentados 
pelos Estados-Membros por força do 
artigo 6.º, sujeitos a correções nos termos 
da presente decisão, para rever as 
informações especificadas no anexo III de 
acordo com as descobertas científicas, para 
rever as condições relativas às regras 
contabilísticas aplicáveis às perturbações 
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naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
É conveniente que a Comissão, ao preparar 
e elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

naturais, estabelecidas no artigo 9.º, n.º 2, à 
luz das descobertas científicas, ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto. É de suma importância que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive peritos dos setores envolvidos. É 
conveniente que a Comissão, ao preparar e 
elaborar atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 129
Matthias Groote

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) No âmbito do desenvolvimento e 
da execução de planos de ação para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, a Comissão deverá analisar a 
possibilidade de disponibilizar apoio ao 
investimento no setor agrícola.

Or. de

Alteração 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Atendendo a que os objetivos da ação 
proposta não podem, por natureza, ser 
suficientemente realizados pelos Estados-

(14) Atendendo a que os objetivos da ação 
proposta não podem, por natureza, ser 
suficientemente realizados pelos 
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Membros apenas e, devido à dimensão e 
aos efeitos da ação prevista, podem pois 
ser mais bem alcançados a nível da União, 
a União pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objetivos,

Estados-Membros apenas e, devido à 
dimensão e aos efeitos da ação prevista, 
podem pois ser mais bem alcançados a 
nível da União, a União pode tomar 
medidas, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Os 
assuntos relativos a LULUCF, tais como a 
política florestal, são da competência dos 
Estados-Membros. A União não deve 
intervir em relação às políticas florestais 
nacionais e deve respeitar a competência 
dos Estados-Membros nesta matéria. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objetivos,

Or. en

Alteração 131
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Atendendo a que os objetivos da ação 
proposta não podem, por natureza, ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros apenas e, devido à dimensão e 
aos efeitos da ação prevista, podem pois 
ser mais bem alcançados a nível da União, 
a União pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objetivos,

(14) Atendendo a que os objetivos da ação 
proposta não podem, por natureza, ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros apenas e, devido à dimensão e 
aos efeitos da ação prevista, podem pois 
ser mais bem alcançados a nível da União, 
a União pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Contudo, dado 
que a competência relativamente aos 
assuntos LULUCF recai principalmente 
sobre os Estados-Membros, a União deve 
seguir o princípio da precaução, 
especialmente no que toca à silvicultura, 
de modo a respeitar a competência dos 
Estados-Membros e a reconhecer 
totalmente o facto de a gestão florestal 
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sustentável ser um conceito abrangente 
que não pode ser regulado exclusivamente 
do ponto de vista do clima. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objetivos,

Or. en

Alteração 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de ação 
LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de ação 
LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções.

Or. en

Alteração 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura).
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Estados-Membros elaborem planos de 
ação LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

Or. en

Justificação

A introdução dos planos de ação nacionais na presente decisão introduz uma duplicação da 
regulamentação, uma vez que os planos de ação propostos seriam executados 
concomitantemente com as medidas agroambientais no âmbito do 2.º pilar da Política 
Agrícola Comum.

Alteração 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de 
ação LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura).

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão vai além do Acordo de Durban. Os planos de ação LULUCF 
contradizem o facto de a UE não ter competências em matéria de silvicultura. Existe o risco 
de os planos de ação se centrarem apenas nas práticas de gestão florestal no sentido de 
atenuar as alterações climáticas, sem levarem em conta o papel multifuncional da floresta. 
Além disso, também criariam encargos adicionais ao nível dos Estados-Membros sem terem 
um valor acrescentado claro. Criariam regulamentação em duplicado, dado que seriam 
executados concomitantemente com as medidas agroambientais no âmbito do 2.º pilar da 
Política Agrícola Comum.
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Alteração 135
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de 
ação LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura).

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativa aos planos de ação nacionais vai além daquilo que foi 
acordado em Durban. Os planos de ação LULUCF propostos contradizem, designadamente, 
o facto de a UE não ter competências em matéria de silvicultura. A gestão florestal e a 
política florestal são assuntos de ordem nacional.

Alteração 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de ação 
LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas para os Estados-Membros 
aplicáveis às emissões e absorções 
resultantes das atividades LULUCF (uso 
do solo, reafetação do solo e silvicultura). 
A presente decisão não define obrigações 
contabilísticas ou de comunicação de 
informações para privados. Prevê 
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absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

igualmente que os Estados-Membros 
elaborem planos de ação LULUCF para 
limitar ou reduzir as emissões e para 
manter ou incrementar as absorções, e bem 
assim que a Comissão avalie esses planos.

Or. en

Alteração 137
Romana Jordan

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de ação 
LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura) como primeiro passo para a 
inclusão formal do setor LULUCF nos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da União e dos 
Estados-Membros, nos termos do 
artigo 9.º da Decisão n.º 406/2009/CE. 
Prevê igualmente que os Estados-Membros 
elaborem planos de ação LULUCF para 
limitar ou reduzir as emissões e para 
manter ou incrementar as absorções, e bem 
assim que a Comissão avalie esses planos.

Or. en

Alteração 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas para os Estados-Membros 
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absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de ação 
LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

aplicáveis às emissões e absorções 
resultantes das atividades LULUCF (uso 
do solo, reafetação do solo e silvicultura).
A presente decisão não define obrigações 
contabilísticas ou de comunicação de 
informações para privados. Prevê 
igualmente que os Estados-Membros 
elaborem planos de ação LULUCF para 
limitar ou reduzir as emissões e para 
manter ou incrementar as absorções, e bem 
assim que a Comissão avalie esses planos.

Or. en

Alteração 139
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de 
ação LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura).

Or. en

Alteração 140
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras A presente decisão estabelece regras 
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contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de 
ação LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos. 

contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). 

Or. sv

Alteração 141
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura). Prevê igualmente que os 
Estados-Membros elaborem planos de ação 
LULUCF para limitar ou reduzir as 
emissões e para manter ou incrementar as 
absorções, e bem assim que a Comissão 
avalie esses planos.

A presente decisão estabelece regras 
contabilísticas aplicáveis às emissões e 
absorções resultantes das atividades 
LULUCF (uso do solo, reafetação do solo 
e silvicultura) como primeiro passo para a 
inclusão formal do setor LULUCF nos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da União e dos 
Estados-Membros, nos termos do 
artigo 9.º da Decisão n.º 406/2009/CE. 
Prevê igualmente que os Estados-Membros 
elaborem planos de ação LULUCF para 
limitar ou reduzir as emissões e para 
manter ou incrementar as absorções, e bem 
assim que a Comissão avalie esses planos.

Or. en

Alteração 142
Riikka Manner

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

j) «Teor de carbono»: a quantidade do 
elemento carbono armazenada num 
depósito de carbono, expressa em milhões 
de toneladas;

j) «Teor de carbono»: a quantidade do 
elemento carbono armazenada num 
depósito de carbono;

Or. en

Alteração 143
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

(q) «Floresta»: um terreno de pelo menos 
0,5 hectares de área, com coberto arbóreo 
(ou índice de densidade equivalente) de 
pelo menos 10 % da área, no qual existam 
árvores com potencial para atingir uma 
altura mínima de 5 metros aquando da 
maturidade no local de crescimento, 
incluindo grupos de árvores naturais jovens 
em crescimento, ou uma plantação que 
tenha ainda de atingir um coberto arbóreo 
(ou índice de densidade equivalente) de 
pelo menos 10 % da área ou uma altura 
mínima das árvores de 5 metros, incluindo 
qualquer terreno que normalmente forme 
parte da floresta mas no qual não existam 
temporariamente árvores em resultado de 
intervenções humanas, como o abate, ou 
em resultado de causas naturais, mas que 
se possa esperar que volte a constituir 
floresta;

(q) «Floresta»: um terreno de pelo menos 
0,1 hectares de área, sendo a largura da 
área florestal de pelo menos 10 metros,
com coberto arbóreo (ou índice de 
densidade equivalente) de pelo menos 
10 % da área, no qual existam árvores com 
potencial para atingir uma altura mínima 
de 2 metros aquando da maturidade no 
local de crescimento, incluindo grupos de 
árvores naturais jovens em crescimento, ou 
uma plantação que tenha ainda de atingir 
um coberto arbóreo (ou índice de 
densidade equivalente) de pelo menos 
10 % da área ou uma altura mínima das 
árvores de 2 metros, incluindo qualquer 
terreno que normalmente forme parte da 
floresta mas no qual não existam 
temporariamente árvores em resultado de 
intervenções humanas, como o abate, ou 
em resultado de causas naturais, mas que 
se possa esperar que volte a constituir 
floresta;

Or. pl
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Alteração 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Floresta»: um terreno de pelo menos 
0,5 hectares de área, com coberto arbóreo 
(ou índice de densidade equivalente) de
pelo menos 10 % da área, no qual existam 
árvores com potencial para atingir uma
altura mínima de 5 metros aquando da 
maturidade no local de crescimento, 
incluindo grupos de árvores naturais 
jovens em crescimento, ou uma plantação 
que tenha ainda de atingir um coberto
arbóreo (ou índice de densidade 
equivalente) de pelo menos 10 % da área 
ou uma altura mínima das árvores de 5 
metros, incluindo qualquer terreno que 
normalmente forme parte da floresta mas 
no qual não existam temporariamente 
árvores em resultado de intervenções 
humanas, como o abate, ou em resultado 
de causas naturais, mas que se possa 
esperar voltar a constituir floresta;

q) «Floresta»: um terreno com coberto 
arbóreo (ou índice de densidade 
equivalente) superior a 10 % e área 
superior a 0,5 hectares. A vegetação 
arbórea deve ser suscetível de atingir a 
altura mínima de 5 metros aquando da 
maturidade in situ. Uma floresta pode 
consistir quer em formações florestais 
cerradas nas quais árvores de vários 
estratos e sub-bosque cobrem uma 
percentagem elevada do terreno, quer em 
formações florestais abertas, com um 
coberto vegetal contínuo no qual o 
coberto arbóreo ultrapassa 10 %. 
Incluem-se no conceito de floresta os 
povoamentos naturais jovens e todas as 
plantações estabelecidas para fins 
florestais que não tenham ainda atingido 
uma densidade de 10 % ou uma altura de 5 
metros, tal como os terrenos que fazem
normalmente parte da área de floresta e 
são temporariamente desarborizados em 
resultado da intervenção humana ou de 
causas naturais mas em princípio retornam 
ao estado de floresta. A definição de 
«floresta» inclui: os viveiros florestais e 
pomares de semente que integrem a 
floresta; as estradas florestais, terrenos 
limpos, corta-fogos e clareiras integradas 
na floresta; as florestas incluídas em 
parques naturais, reservas naturais e 
outras áreas protegidas tais como as 
zonas de interesse especial ambiental, 
científico, histórico, cultural ou 
espiritual; os quebra-ventos e cortinas de 
abrigo com superfície superior a 0,5 
hectares e largura superior a 20 metros, 
as plantações de borracha e de sobreiros.
«Floresta» exclui terrenos 
predominantemente utilizados para 
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práticas agrícolas;

Or. en

Justificação

A presente definição deve estar em conformidade com o processo CMPFE/Forest Europe, 
porque os Estados-Membros têm de comunicar informações no âmbito do processo 
CMPFE/Forest Europe de acordo com estes critérios. Acarretaria custos adicionais ter de 
mudar o sistema de comunicação de informações ou ter a obrigação de comunicar 
informações de formas diferentes/paralelas. Implicaria ainda burocracia adicional e custos 
adicionais para os Estados-Membros.

Alteração 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Floresta»: um terreno de pelo menos 
0,5 hectares de área, com coberto arbóreo 
(ou índice de densidade equivalente) de 
pelo menos 10 % da área, no qual existam 
árvores com potencial para atingir uma 
altura mínima de 5 metros aquando da 
maturidade no local de crescimento, 
incluindo grupos de árvores naturais jovens 
em crescimento, ou uma plantação que 
tenha ainda de atingir um coberto arbóreo 
(ou índice de densidade equivalente) de 
pelo menos 10 % da área ou uma altura 
mínima das árvores de 5 metros, incluindo 
qualquer terreno que normalmente forme 
parte da floresta mas no qual não existam 
temporariamente árvores em resultado de 
intervenções humanas, como o abate, ou 
em resultado de causas naturais, mas que 
se possa esperar voltar a constituir floresta;

q) «Floresta»: um terreno definido pelos 
valores mínimos de dimensão de área, 
coberto arbóreo ou índice de densidade 
equivalente e altura das árvores, não 
devendo estes valores ultrapassar os 
valores definidos na Decisão 16/CMP.1. 
Cada Estado-Membro tem de notificar à 
Comissão os respetivos valores o mais 
tardar até ao início do período 
contabilístico especificado no anexo I. A 
definição de «floresta» inclui terrenos 
com árvores no local de crescimento, 
incluindo grupos de árvores naturais jovens 
em crescimento, ou uma plantação que 
tenha ainda de atingir os valores mínimos 
de coberto arbóreo ou índice de densidade 
equivalente ou a altura mínima das árvores 
mencionada acima, incluindo qualquer 
terreno que normalmente forme parte da 
floresta mas no qual não existam 
temporariamente árvores em resultado de 
intervenções humanas, como o abate, ou 
em resultado de causas naturais, mas que 
se possa esperar voltar a constituir floresta;
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Or. en

Alteração 146
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Floresta»: um terreno de pelo menos 
0,5 hectares de área, com coberto arbóreo 
(ou índice de densidade equivalente) de 
pelo menos 10 % da área, no qual existam
árvores com potencial para atingir uma 
altura mínima de 5 metros aquando da 
maturidade no local de crescimento, 
incluindo grupos de árvores naturais 
jovens em crescimento, ou uma plantação 
que tenha ainda de atingir um coberto
arbóreo (ou índice de densidade 
equivalente) de pelo menos 10 % da área
ou uma altura mínima das árvores de 5 
metros, incluindo qualquer terreno que
normalmente forme parte da floresta mas 
no qual não existam temporariamente 
árvores em resultado de intervenções 
humanas, como o abate, ou em resultado 
de causas naturais, mas que se possa 
esperar voltar a constituir floresta;

q) «Floresta»: um terreno mínimo de pelo 
menos 0,05 a 1,0 hectares de área, com 
coberto arbóreo (ou índice de densidade 
equivalente) de mais de 10 a 30 % no qual 
existam árvores com potencial para atingir 
uma altura mínima de 2 a 5 metros 
aquando da maturidade in situ. Uma 
floresta pode também consistir em 
formações florestais cerradas nas quais 
árvores de vários estratos e sub-bosque 
cobrem uma percentagem elevada do 
terreno ou formações florestais abertas. 
Incluem-se no conceito de «floresta» os 
povoamentos naturais jovens e todas as 
plantações que tenham ainda de atingir
uma densidade de 10 a 30 % ou uma altura 
das árvores de 2 a 5 metros, tal como os 
terrenos que fazem normalmente parte da 
área de floresta que estão temporariamente 
desarborizados em resultado de 
intervenções humanas, como o abate, ou de 
causas naturais mas que se espera voltar a 
constituir floresta;

Or. en

Justificação

A definição de «floresta» deve estar em conformidade com os resultados da Convenção de 
Durban sobre as Alterações Climáticas.

Alteração 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

t) «Perturbação natural»: qualquer 
circunstância ou evento não-
antropogénico que cause emissões 
significativas nas florestas ou nos solos 
agrícolas e cuja ocorrência transcenda o 
controlo do Estado-Membro em causa, 
desde que o Estado-Membro também seja 
objetivamente incapaz de limitar de forma 
significativa o efeito do evento ou 
circunstância nas emissões, mesmo após a 
sua ocorrência;

t) «Perturbações naturais»: circunstâncias
ou eventos não-antropogénicos. Para 
efeitos da presente decisão, estes eventos 
ou circunstâncias são os que causam
emissões significativas nas florestas e 
cujas ocorrências transcendem o controlo 
de um Estado-Membro e não são por ele 
significativamente influenciadas. Estes 
eventos incluem incêndios florestais, 
infestações por insetos e doenças, 
fenómenos meteorológicos extremos e/ou 
catástrofes geológicas cujas ocorrências 
transcendam o controlo de um Estado-
Membro e não sejam por ele 
significativamente influenciadas. 
Excluídos estão os abates e as queimadas 
intencionais;

Or. en

Justificação

Em consonância com os resultados da Convenção de Durban sobre as Alterações Climáticas.

Alteração 148
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-A) «Nível de fundo» é a média de séries 
cronológicas coerentes e inicialmente 
completas de emissões de 1990 a 2009 
relacionadas com perturbações naturais 
após a execução de um processo iterativo 
para remover os casos isolados, baseado 
em duas vezes o desvio padrão 
relativamente à média, até que deixem de 
ser identificados casos isolados. Como 
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solução alternativa, os Estados-Membros 
podem utilizar uma abordagem 
transparente e comparável específica de 
cada país através do recurso a séries 
cronológicas consistentes e inicialmente 
completas de dados que incluam o período 
de 1990 a 2009. Todas as abordagens 
devem evitar a expectativa de créditos 
líquidos durante o período de 
compromisso. Na eventualidade de a 
gestão florestal dos níveis de referência de 
um Estado-Membro não incluir um nível 
de fundo das emissões, para a aplicação 
do fundo tal como referido no artigo 9.º , 
n.º 2, deve ser estimado um valor para o 
nível de fundo através da aplicação da 
primeira abordagem acima mencionada.
Sempre que o nível de fundo tiver a 
definição acima mencionada, a margem 
será igual a duas vezes o desvio padrão na 
série cronológica que define o nível de 
fundo. No caso de o nível de fundo ser 
definido utilizando a abordagem 
específica de cada país ou se o nível de 
referência do Estado-Membro for nulo, o 
Estado-Membro tem de descrever a forma 
como a margem é estipulada, quando há 
necessidade para tal. Todas as 
abordagens devem evitar a expectativa de 
créditos líquidos durante o período de 
compromisso.

Or. en

Justificação

Verifica-se a necessidade de introduzir a definição de «nível de fundo», a fim de estar em 
conformidade com os resultados da Convenção de Durban sobre as Alterações Climáticas, 
assinada por todos os 27 Estados-Membros (também relacionada com outras alterações ao 
artigo 9.º infra).

Alteração 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)
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Texto da Comissão Alteração

u) «Valor de semivida»: o número de anos 
necessários para que o teor de carbono de 
um produto de madeira decresça até 
metade do seu valor inicial;

u) «Valor de semivida»: o número de anos 
necessários para que a quantidade de 
carbono armazenada num produto de 
madeira decresça até metade do seu valor 
inicial;

Or. en

Justificação

A definição da Comissão é tecnicamente imprecisa. O teor de carbono no depósito decresce 
porque as toneladas de produto no depósito decrescem, não o teor de carbono no produto.

Alteração 150
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

u) «Valor de semivida»: o número de anos 
necessários para que o teor de carbono de 
um produto de madeira decresça até 
metade do seu valor inicial;

u) «Valor de semivida»: o número de anos 
necessários para que o teor de carbono de 
produtos de madeira abatida incluídos 
numa das categorias listadas no artigo 7.º, 
n.º 2, decresça até metade do seu valor 
inicial;

Or. en

Alteração 151
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas à Comissão 
competências para adotar atos delegados 
nos termos do artigo 12.º a fim de alterar 
as definições constantes do n.º 1, com 

Suprimido
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vista à sua atualização à luz de alterações 
nas definições adotadas pelos organismos
da CQNUAC, do Protocolo de Quioto ou 
de outro acordo multilateral com 
pertinência para as alterações climáticas 
celebrado pela União Europeia.

Or. pl

Alteração 152
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas à Comissão 
competências para adotar atos delegados 
nos termos do artigo 12.º a fim de alterar 
as definições constantes do n.º 1, com 
vista à sua atualização à luz de alterações 
nas definições adotadas pelos organismos 
da CQNUAC, do Protocolo de Quioto ou 
de outro acordo multilateral com 
pertinência para as alterações climáticas 
celebrado pela União Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 12.º a fim de alterar as definições 
constantes do n.º 1, com vista à sua 
atualização à luz de alterações nas 
definições adotadas pelos organismos da 

2. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 12.º a fim de alterar as definições 
constantes do n.º 1 para assegurar a 
coerência entre essas definições e 
quaisquer alterações nas definições 
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CQNUAC, do Protocolo de Quioto ou de 
outro acordo multilateral com pertinência 
para as alterações climáticas celebrado 
pela União Europeia.

relevantes adotadas pelos organismos da 
CQNUAC, do Protocolo de Quioto ou de 
outros acordos multilaterais no âmbito 
das alterações climáticas que deverão ser 
respeitados pela União Europeia.

Or. en

Justificação

É de extrema importância que o quadro da UE no domínio do LULUCF seja consistente com 
as regras internacionais para facilitar a comunicação de informações a nível nacional e 
evitar distorções entre os diferentes quadros. A conformidade com o quadro internacional 
(Decisão 16/CMP.1) facilitaria a comunicação de informações a nível nacional e asseguraria 
a coerência.

Alteração 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 12.º a fim de alterar as definições 
constantes do n.º 1, com vista à sua 
atualização à luz de alterações nas 
definições adotadas pelos organismos da 
CQNUAC, do Protocolo de Quioto ou de 
outro acordo multilateral com pertinência 
para as alterações climáticas celebrado pela 
União Europeia.

2. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 12.º a fim de alterar as definições 
constantes do n.º 1 para assegurar a 
coerência entre essas definições e 
quaisquer alterações nas definições 
relevantes adotadas pelos organismos da 
CQNUAC, do Protocolo de Quioto no 
âmbito do quadro da CQNUAC ou de 
outro acordo multilateral com pertinência 
para as alterações climáticas celebrado pela 
União Europeia.

Or. en

Justificação

É de importância crucial que o quadro da UE no domínio do LULUCF seja consistente com 
as regras internacionais para facilitar a comunicação de informações a nível nacional e 
evitar distorções entre os diferentes quadros. Sugere-se um alinhamento com o quadro 
internacional (Decisão 16/CMP.1) para facilitar a comunicação de informações a nível 
nacional e assegurar a coerência.
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Alteração 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 12.º a fim de alterar as definições 
constantes do n.º 1, com vista à sua 
atualização à luz de alterações nas 
definições adotadas pelos organismos da 
CQNUAC, do Protocolo de Quioto ou de 
outro acordo multilateral com pertinência 
para as alterações climáticas celebrado pela 
União Europeia.

2. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 12.º a fim de alterar as definições 
constantes do n.º 1, com vista à sua 
atualização em conformidade com as 
alterações nas definições adotadas pelos 
organismos da CQNUAC, do Protocolo de 
Quioto ou de outro acordo multilateral com 
pertinência para as alterações climáticas 
celebrado pela União Europeia.

Or. en

Alteração 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de elaborar e manter uma 
contabilidade LULUCF

Regras de elaboração e manutenção de
uma contabilidade LULUCF

Or. pl

Alteração 157
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Por cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os Estados-
Membros devem elaborar e manter uma 
contabilidade que reflita com exatidão 
todas as emissões e absorções resultantes
das atividades realizadas nos seus 
territórios e que caibam nas seguintes 
categorias:

Por cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os Estados-
Membros devem elaborar e manter uma 
contabilidade que reflita com exatidão 
todas as emissões e absorções resultantes 
das atividades realizadas nos seus 
territórios e que caibam nas seguintes três 
categorias:

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 158
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Florestação; a) Atividades florestais: florestação, 
reflorestação, desflorestação e gestão das 
florestas;

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 159
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Florestação; a) Florestação e reflorestação;

Or. en
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Alteração 160
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reflorestação; Suprimido

Or. en

Alteração 161
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reflorestação; b) Atividades agrícolas: gestão de solos 
agrícolas e de pastagens;

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 162
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desflorestação; c) Drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)
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Alteração 163
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Gestão florestal; Suprimido

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 164
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Gestão florestal; (d) Gestão florestal.

Or. pl

Alteração 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. en

Justificação

Foi acordado que a gestão de solos agrícolas e a gestão de pastagens continuariam a ter um 
caráter voluntário no segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto. É 
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importante que as regras ao nível da UE estejam em conformidade com as regras 
contabilísticas acordadas nas negociações internacionais.

Alteração 166
Elisabeth Köstinger

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. de

Justificação

Em conformidade com o estabelecido a nível internacional na Cimeira da ONU sobre as 
alterações climáticas, as regras contabilísticas deveriam ser aplicáveis voluntariamente às 
atividades relacionadas com as pastagens e os solos agrícolas. Estas decisões devem ser 
tidas em conta.

Alteração 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. en

Justificação

Conformidade com o acordo de Durban – decidiu-se que só a atividade de gestão florestal 
seria obrigatória em termos de contabilidade. A proposta da Comissão vai além das regras 
internacionais e, por conseguinte, cria novas distorções para os Estados-Membros e 
operadores.

Alteração 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. en

Justificação

Conformidade com o acordo de Durban – decidiu-se que só a atividade de gestão florestal 
seria obrigatória em termos de contabilidade.

Alteração 169
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. de

Alteração 170
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. pl

Alteração 171
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. en

Alteração 172
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 173
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Gestão de solos agrícolas; Suprimido

Or. en

Alteração 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)



AM\909081PT.doc 75/85 PE492.911v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. en

Justificação

Foi acordado que a gestão de solos agrícolas e a gestão de pastagens continuariam a ter um 
caráter voluntário no segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto. É 
importante que as regras ao nível da UE estejam em conformidade com as regras 
contabilísticas acordadas nas negociações internacionais.

Alteração 175
Elisabeth Köstinger

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. de

Justificação

Em conformidade com o estabelecido a nível internacional na Cimeira da ONU sobre as 
alterações climáticas, as regras contabilísticas deveriam ser aplicáveis voluntariamente às 
atividades relacionadas com as pastagens e os solos agrícolas. Estas decisões devem ser 
tidas em conta.

Alteração 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. en
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Justificação

Conformidade com a Convenção de Durban sobre as Alterações Climáticas – decidiu-se que 
só a atividade de gestão florestal seria obrigatória em termos de contabilidade. A proposta 
da Comissão vai além das regras internacionais e, por conseguinte, cria novas distorções 
para os Estados-Membros e operadores.

Alteração 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. en

Justificação

Conformidade com o acordo de Durban – decidiu-se que só a atividade de gestão florestal 
seria obrigatória em termos de contabilidade.

Alteração 178
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. de

Alteração 179
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. pl

Alteração 180
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. en

Alteração 181
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 182
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Gestão de pastagens. Suprimido
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Or. en

Alteração 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes da gestão de solos 
agrícolas, gestão de pastagens, restauração 
do coberto vegetal e drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Alteração 184
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
optar por elaborar e manter uma 
contabilidade durante o primeiro período 
contabilístico que reflita com exatidão as 
emissões e absorções resultantes da gestão 
de solos agrícolas, gestão de pastagens, 
restauração do coberto vegetal e drenagem 
e reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Justificação

Conformidade com a Convenção de Durban sobre as Alterações Climáticas – decidiu-se que 
só a atividade de gestão florestal seria obrigatória em termos de contabilidade. A proposta 
da Comissão vai além das regras internacionais e, por conseguinte, cria novas distorções 
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para os Estados-Membros e operadores.

Alteração 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes da gestão de solos 
agrícolas, gestão de pastagens, restauração 
do coberto vegetal e drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Justificação

Conformidade com o acordo de Durban.

Alteração 186
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de gestão de 
pastagens e de solos agrícolas, de 
restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. de
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Alteração 187
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade 
voluntária que reflita com exatidão as 
emissões e absorções resultantes da gestão 
de solos agrícolas, da gestão de pastagens,
de restauração do coberto vegetal e de 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. pl

Alteração 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes da gestão de solos 
agrícolas, gestão de pastagens, restauração 
do coberto vegetal e drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Alteração 189
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem elaborar e 
manter uma contabilidade para as emissões 
e absorções de restauração do coberto 
vegetal.

Or. en

(Precisa de ser votada em conjunto com alterações conexas a outras partes do artigo 
propostas pelo mesmo autor.)

Alteração 190
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem também 
elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes de restauração do 
coberto vegetal e de drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Os Estados-Membros podem também 
preparar e manter uma contabilidade que 
reflita com exatidão as emissões e 
absorções resultantes da gestão de solos 
agrícolas, gestão de pastagens, restauração 
do coberto vegetal e drenagem e 
reumidificação de zonas húmidas.

Or. en

Alteração 191
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer das atividades referidas no 
n.º 1 deve ser incluída na contabilidade dos 
Estados-Membros a partir do seu início ou 
a partir de 1 de janeiro de 2013, consoante 

3. Qualquer das atividades referidas no 
n.º 1 deve ser incluída na contabilidade dos 
Estados-Membros a partir do seu início ou 
a partir do início do período de 
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a data mais tardia. compromisso, consoante a data mais tardia.

Or. en

Justificação

Em consonância com os resultados da Convenção de Durban sobre as Alterações Climáticas.

Alteração 192
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer das atividades referidas no 
n.º 1 deve ser incluída na contabilidade dos 
Estados-Membros a partir do seu início ou 
a partir de 1 de janeiro de 2013, consoante 
a data mais tardia.

3. Qualquer das atividades referidas no 
n.º 1 deve ser incluída na contabilidade dos 
Estados-Membros a partir do seu início ou 
a partir de 1 de janeiro de 2014, consoante 
a data mais tardia.

Or. it

Alteração 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras contabilísticas gerais Contabilidade das atividades LULUCF

Or. en

Justificação

O objetivo da presente proposta de decisão é dotar os Estados-Membros de um quadro para 
melhorar os respetivos inventários nacionais de gases com efeito de estufa (especificamente 
LULUCF). Trata-se pois de um «exercício» e não da definição de metas. Por conseguinte, o 
termo deve ser «comunicação de informações» em vez de «regras contabilísticas», mas tendo 
em conta o cálculo dos créditos que as diferentes atividades podem apresentar (por exemplo, 
«gestão florestal» é um sumidouro), a redação utilizada no título do artigo 3.º é mais 
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apropriada: «... manter uma contabilidade LULUCF» quando há uma referência geral a 
LULUCF e não somente à gestão florestal.

Alteração 194
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As emissões e absorções resultantes de 
qualquer atividade que caiba em uma ou 
mais das categorias referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, devem ser contabilizadas sob uma só 
categoria.

2. As emissões e absorções resultantes de 
qualquer atividade que caiba em uma ou 
mais das categorias referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, devem ser contabilizadas sob uma só 
categoria, a fim de evitar a contabilização 
dupla.

Or. en

Justificação

Pretende clarificar que a contabilização dupla deve ser evitada a todo o custo.

Alteração 195
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem efetuar 
quaisquer correções técnicas e novos 
cálculos necessários para incluir na sua 
contabilidade existente e 
recém-elaborada, nos casos em que de 
outro modo seriam excluídos, os depósitos 
de carbono a que se refere o presente 
número e os gases com efeito de estufa a 
que se refere o artigo 3.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 196
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, os Estados-Membros podem 
optar por não incluir na sua contabilidade 
alterações no teor de carbono de depósitos 
de carbono enumerados no primeiro 
parágrafo, alíneas a) a e), se o depósito de 
carbono não for um sumidouro em 
declínio ou uma fonte. Os Estados-
Membros só podem considerar que um 
determinado depósito de carbono não é 
um sumidouro em declínio nem uma 
fonte se tal for demonstrado com base em 
dados transparentes e verificáveis.

No entanto, os Estados-Membros podem 
optar por não incluir na sua contabilidade 
alterações no teor de carbono de depósitos 
de carbono enumerados no primeiro 
parágrafo, alíneas a) a e), se a 
contabilidade desses depósitos de carbono 
não conduzir a uma emissão 
contabilizada e se tal for demonstrado com 
base em dados transparentes e verificáveis.

Or. en

Alteração 197
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas à Comissão 
competências para adotar atos delegados 
nos termos do artigo 12.º a fim de alterar o
anexo I no sentido de acrescentar períodos 
contabilísticos e de assegurar coerência 
entre estes e os períodos aplicáveis aos 
compromissos da União de redução das 
emissões noutros setores.

7. Qualquer alteração às regras 
contabilísticas estipuladas no presente
artigo, incluindo alterações aos períodos 
contabilísticos previstos no anexo I, deve 
ser adotada em conformidade com o 
processo legislativo ordinário.

Or. en
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Justificação

As regras contabilísticas estipuladas no presente artigo e no anexo I são fulcrais para o 
funcionamento da presente decisão. Por conseguinte, qualquer alteração a que possam ser 
sujeitas deve ser adotada em conformidade com o processo legislativo ordinário.

Alteração 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas à Comissão 
competências para adotar atos delegados 
nos termos do artigo 12.º a fim de alterar o
anexo I no sentido de acrescentar períodos 
contabilísticos e de assegurar coerência 
entre estes e os períodos aplicáveis aos 
compromissos da União de redução das 
emissões noutros setores.

7. Qualquer alteração à obrigação de 
elaborar e manter uma contabilidade 
LULUCF estipulada no presente artigo, 
incluindo alterações aos períodos 
contabilísticos previstos no anexo I, deve 
ser adotada em conformidade com o 
processo legislativo ordinário.

Or. en

Justificação

Dado que as regras contabilísticas estipuladas no presente artigo e no anexo I são 
fundamentais para o funcionamento da presente decisão, qualquer alteração a que possam 
ser sujeitas deve ser adotada em conformidade com o processo legislativo ordinário.


