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Alteração 199
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos 
que propõem para o período contabilístico 
seguinte, em conformidade com a 
metodologia de cálculo dos níveis de 
referência constante da Decisão -/CMP.7.

4. Para o período após 2020 deve ser 
utilizada uma contabilidade global por 
país. 

Or. en

Justificação

Em conformidade com os acordos de Durban, de 2011, todas as partes na CQNUAC devem 
ser abrangidas por um novo quadro jurídico para o período pós-2020. Deve adotar-se uma 
contabilidade global por país para efeitos do novo instrumento e de novas metas em 
substituição das atuais regras contabilísticas do Protocolo de Quioto que representam 
(algumas das) alterações no teor de carbono do setor LULUCF.

Alteração 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos
que propõem para o período contabilístico 
seguinte, em conformidade com a 
metodologia de cálculo dos níveis de 
referência constante da Decisão -/CMP.7.

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos 
para o período contabilístico seguinte, em 
conformidade com a metodologia de 
cálculo dos níveis de referência constante 
da Decisão -/CMP.7.

Or. en



PE494.534v01-00 4/69 AM\909714PT.doc

PT

Alteração 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos 
que propõem para o período contabilístico 
seguinte, em conformidade com a 
metodologia de cálculo dos níveis de 
referência constante da Decisão -/CMP.7.

4. Os níveis de referência para a gestão 
florestal devem ser idênticos aos 
estabelecidos nos atos adotados no âmbito 
da CQNUAC ou do Protocolo de Quioto.
O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os novos níveis de referência 
para o período contabilístico seguinte, em 
conformidade com o processo e a 
metodologia previstos nas decisões 
2/CMP.6 e 2/CMP.7 para o cálculo dos 
níveis de referência constantes da Decisão 
2/CMP.7.

Or. en

Alteração 202
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos
que propõem para o período contabilístico 
seguinte, em conformidade com a 
metodologia de cálculo dos níveis de 
referência constante da Decisão -/CMP.7.

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os novos níveis de referência 
para o período contabilístico seguinte, em 
conformidade com o processo e a 
metodologia previstos nas decisões -
2/CMP.6 e 2/CMP.7 para o cálculo dos 
níveis de referência constantes da Decisão 
2/CMP.7. Os níveis de referência para a 
gestão florestal devem ser idênticos aos 
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estabelecidos nos atos adotados no âmbito 
da CQNUAC ou do Protocolo de Quioto.

Or. en

Alteração 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos
que propõem para o período contabilístico 
seguinte, em conformidade com a 
metodologia de cálculo dos níveis de 
referência constante da Decisão -/CMP.7.

4. O mais tardar um ano antes do final de 
cada período contabilístico, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os níveis de referência revistos 
para o período contabilístico seguinte, em 
conformidade com a metodologia de 
cálculo dos níveis de referência constante 
da Decisão -/CMP.7.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem comunicar níveis de referência e não propostas de níveis de 
referência, pois esta é uma questão que releva da subsidiariedade.

Alteração 204 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se houver alterações nas disposições 
pertinentes da Decisão -/CMP.7, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar seis meses após a 
adoção dessas alterações, níveis de 
referência revistos que as reflitam.

5. (Não se aplica à versão portuguesa)
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Or. en

Alteração 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se houver alterações nas disposições 
pertinentes da Decisão -/CMP.7, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar seis meses após a 
adoção dessas alterações, níveis de 
referência revistos que as reflitam.

5. Se houver alterações nas disposições 
pertinentes da Decisão -/CMP.7 que 
afetem a apresentação anual de 
relatórios, incluindo sequências 
cronológicas para a gestão florestal, os 
Estados-Membros devem proceder a 
ajustamentos, de acordo com o disposto 
na Decisão 2/CMP.7.

Or. en

Alteração 206
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se houver alterações nas disposições 
pertinentes da Decisão -/CMP.7, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar seis meses após a 
adoção dessas alterações, níveis de 
referência revistos que as reflitam.

5. Se houver alterações nas disposições 
pertinentes da Decisão -/CMP.7 que 
afetem a apresentação anual de 
relatórios, incluindo sequências 
cronológicas para a gestão florestal, os 
Estados-Membros devem proceder a 
ajustamentos, de acordo com o disposto 
na Decisão 2/CMP.7.

Or. en

Alteração 207 
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se houver alterações nas disposições 
pertinentes da Decisão -/CMP.7, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar seis meses após a 
adoção dessas alterações, níveis de 
referência revistos que as reflitam.

5. (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem comunicar níveis de referência e não propostas de níveis de 
referência, pois esta é uma questão que releva da subsidiariedade.

Alteração 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular os níveis de referência com 
exatidão significativamente superior ou se 
houver melhoramentos significativos na 
qualidade dos dados à disposição do 
Estado-Membro, este deve comunicar à 
Comissão, sem demora, os níveis de 
referência revistos que propõe e que devem 
refletir tais alterações.

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular os níveis de referência com 
exatidão significativamente superior ou se 
houver melhoramentos significativos na 
qualidade dos dados à disposição do 
Estado-Membro, este deve comunicar à 
Comissão, sem demora, os níveis de 
referência revistos que refletem tais 
alterações.

Or. en

Alteração 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular os níveis de referência com 
exatidão significativamente superior ou se 
houver melhoramentos significativos na 
qualidade dos dados à disposição do 
Estado-Membro, este deve comunicar à 
Comissão, sem demora, os níveis de 
referência revistos que propõe e que 
devem refletir tais alterações.

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular as emissões anuais e as absorções 
nos níveis de referência para a gestão 
florestal com exatidão significativamente 
superior ou se houver melhoramentos 
significativos na qualidade dos dados à 
disposição do Estado-Membro, este deve
proceder a um ajustamento técnico, de 
acordo com o disposto na Decisão 
2/CMP.7.

Or. en

Alteração 210
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular os níveis de referência com 
exatidão significativamente superior ou se 
houver melhoramentos significativos na 
qualidade dos dados à disposição do 
Estado-Membro, este deve comunicar à 
Comissão, sem demora, os níveis de 
referência revistos que propõe e que 
devem refletir tais alterações.

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular as emissões anuais e as absorções 
nos níveis de referência para a gestão 
florestal com exatidão significativamente 
superior ou se houver melhoramentos 
significativos na qualidade dos dados à 
disposição do Estado-Membro, este deve 
proceder a um ajustamento técnico, de 
acordo com o disposto na Decisão 
2/CMP.7.

Or. en

Alteração 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular os níveis de referência com 
exatidão significativamente superior ou se 
houver melhoramentos significativos na 
qualidade dos dados à disposição do 
Estado-Membro, este deve comunicar à 
Comissão, sem demora, os níveis de 
referência revistos que propõe e que devem 
refletir tais alterações.

6. Se surgirem metodologias mais perfeitas 
que permitam a um Estado-Membro 
calcular os níveis de referência com 
exatidão significativamente superior ou se 
houver melhoramentos significativos na 
qualidade dos dados à disposição do 
Estado-Membro, este deve comunicar à 
Comissão, sem demora, os níveis de 
referência revistos que refletem tais 
alterações.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem comunicar níveis de referência e não propostas de níveis de 
referência, pois esta é uma questão que releva da subsidiariedade.

Alteração 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Para efeitos do disposto nos n.ºs 4, 5 e 6, 
os Estados-Membros devem especificar a 
quantidade de emissões anuais resultantes 
de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos 
que propõem e o modo como estimam essa 
quantidade.

7. Para efeitos do disposto nos n.ºs 4, 5 e 6, 
os Estados-Membros devem especificar a 
quantidade de emissões anuais resultantes 
de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos e 
o modo como estimam essa quantidade.

Or. en

Alteração 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Para efeitos do disposto nos n.os 4, 5 e 
6, os Estados-Membros devem especificar 
a quantidade de emissões anuais resultantes 
de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos 
que propõem e o modo como estimam essa 
quantidade.

7. Para efeitos do disposto no n.º 4, os 
Estados-Membros devem especificar a 
quantidade de emissões anuais resultantes 
de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos 
que propõem e o modo como estimam essa 
quantidade.

Or. en

Alteração 214
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Para efeitos do disposto nos n.os 4, 5 e 
6, os Estados-Membros devem especificar 
a quantidade de emissões anuais resultantes 
de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos 
que propõem e o modo como estimam essa 
quantidade.

7. Para efeitos do disposto no n.º 4, os 
Estados-Membros devem especificar a 
quantidade de emissões anuais resultantes 
de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos 
que propõem e o modo como estimam essa 
quantidade.

Or. en

Alteração 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Para efeitos do disposto nos n.os 4, 5 e 
6, os Estados-Membros devem especificar 
a quantidade de emissões anuais resultantes 

7. Para efeitos do disposto nos n.os 4, 5 e 
6, os Estados-Membros devem especificar 
a quantidade de emissões anuais resultantes 
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de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos 
que propõem e o modo como estimam essa 
quantidade.

de perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas nos níveis de referência revistos e 
o modo como estimam essa quantidade.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem comunicar níveis de referência e não propostas de níveis de 
referência, pois esta é uma questão que releva da subsidiariedade.

Alteração 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve verificar a exatidão 
dos níveis de referência revistos que os 
Estados-Membros propõem.

Suprimido

Or. en

Justificação

Serve o mesmo para evitar a duplicação de requisitos de informação para os 
Estados-Membros aquando da verificação dos níveis de referência.

Alteração 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve verificar a exatidão 
dos níveis de referência revistos que os 
Estados-Membros propõem.

Suprimido

Or. en
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Alteração 218
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve verificar a exatidão 
dos níveis de referência revistos que os 
Estados-Membros propõem.

8. A Comissão deve utilizar os níveis de 
referência revistos definidos no processo 
da CQNUAC.

Or. en

Justificação

A UE adotou os níveis de referência atuais no âmbito do processo da CQNUAC e deve 
respeitá-los.

Alteração 219
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve verificar a exatidão 
dos níveis de referência revistos que os 
Estados-Membros propõem.

8. A Comissão deve utilizar os níveis de 
referência revistos no processo da 
CQNUAC.

Or. fi

Alteração 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve verificar a exatidão 
dos níveis de referência revistos que os 

8. Para efeitos do n.º 4 e na ausência de 
atos pertinentes adotados por organismos 
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Estados-Membros propõem. da CQNUAC ou do Protocolo de Quioto 
ou de outros quadros jurídicos 
subsequentes que estabeleçam níveis de 
referência para a gestão florestal, a 
Comissão deve verificar a exatidão dos 
novos níveis de referência.

Or. en

Alteração 221
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve verificar a exatidão 
dos níveis de referência revistos que os 
Estados-Membros propõem.

8. Para efeitos do n.º 4 e na ausência de 
atos pertinentes adotados por organismos 
da CQNUAC ou do Protocolo de Quioto 
ou de outros quadros jurídicos 
subsequentes que estabeleçam níveis de 
referência para a gestão florestal, a 
Comissão deve verificar a exatidão dos 
novos níveis de referência.

Or. en

Alteração 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 12.º para, se necessário, 
atualizar os níveis de referência 
constantes do anexo II.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Só os Estados-Membros podem fixar os níveis de referência.

Alteração 223
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 12.º para, se necessário, 
atualizar os níveis de referência 
constantes do anexo II.

Suprimido

Or. en

Justificação

A UE adotou os níveis de referência atuais no âmbito do processo da CQNUAC e deve 
respeitá-los.

Alteração 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 12.º para, se necessário, 
atualizar os níveis de referência 
constantes do anexo II.

Suprimido

Or. en

Alteração 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 12.º para, se necessário, 
atualizar os níveis de referência 
constantes do anexo II.

Suprimido

Or. en

Justificação

Qualquer alteração às regras contabilísticas estipuladas no presente artigo, incluindo 
alterações aos níveis de referência previstos no anexo II, deve ser adotada em conformidade 
com o processo legislativo ordinário.

Alteração 226
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 12.º para, se necessário, 
atualizar os níveis de referência 
constantes do anexo II.

Suprimido 

Or. sv

Alteração 227
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 12.º para, se necessário, 
atualizar os níveis de referência 
constantes do anexo II.

Suprimido

Or. en

Alteração 228
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para, se necessário, atualizar os 
níveis de referência constantes do anexo II.

9. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para atualizar os níveis de 
referência constantes do anexo II, para 
refletir eventuais alterações dos níveis de 
referência adotados pelos organismos da 
CQNUAC ou do Protocolo de Quioto.

Or. en

Justificação

Os níveis de referência foram adotados no âmbito do processo da CQNUAC.  A Comissão 
Europeia não os pode modificar sem um acordo a nível internacional.

Alteração 229
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 

9. Na ausência de uma decisão da 
CQNUAC ou do Protocolo de Quioto 
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artigo 12.º para, se necessário, atualizar os 
níveis de referência constantes do anexo II.

sobre níveis de referência para a gestão 
florestal, a Comissão deve estabelecer um 
processo que envolva os 
Estados-Membros para estabelecer níveis 
de referência. 

Or. en

Alteração 230
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os Estados-Membros devem incluir 
na sua contabilidade da gestão florestal o 
impacto de eventuais alterações do 
anexo II respeitantes à integralidade do 
período contabilístico em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar os requisitos em matéria de comunicação de informações.

Alteração 231
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em 1 de janeiro de 2013, os 
Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, as emissões de produtos de madeira 
abatida que contenham carbono, mesmo 
que a madeira desses produtos tenha sido 
abatida antes daquela data.

1. Em 1 de janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, as emissões de produtos de madeira 
abatida que contenham carbono, mesmo 
que a madeira desses produtos tenha sido 
abatida antes daquela data.
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Or. it

Alteração 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em 1 de janeiro de 2013, os 
Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, as emissões de produtos de madeira 
abatida que contenham carbono, mesmo 
que a madeira desses produtos tenha sido 
abatida antes daquela data.

1. Em 1 de janeiro de 2013, os 
Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, as emissões de produtos de madeira 
abatida que contenham carbono, mesmo 
que a madeira desses produtos tenha sido 
abatida antes daquela data, e devem 
estabelecer uma distinção entre produtos 
provenientes da desflorestação e produtos 
provenientes da gestão das florestas.

Or. en

Alteração 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em 1 de janeiro de 2013, os 
Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, as emissões de produtos de madeira 
abatida que contenham carbono, mesmo 
que a madeira desses produtos tenha sido 
abatida antes daquela data.

1. Os produtos de madeira abatida, por si 
só, não devem ser considerados como 
emissões de gases com efeito de estufa.
Em 1 de janeiro de 2013, os 
Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, as emissões de produtos de madeira 
abatida que contenham carbono, mesmo 
que a madeira desses produtos tenha sido 
abatida antes daquela data.

Or. en
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Justificação

Quando as árvores são abatidas e transformadas em produtos de madeira, uma parte do 
carbono contido na biomassa permanece fixada até à degradação ou queima dos produtos 
Como referido pela CQNUAC, "os produtos de madeira, por si só, não são sumidouros de 
carbono, mas antes reservatórios para os quais é transferido o carbono resultante da 
fotossíntese".

Alteração 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Papel; (a) pasta de papel e papel;

Or. de

Justificação

Tanto a pasta de papel como o papel são importantes. Regra geral, nas estatísticas este 
grupo de produtos representa uma categoria.

Alteração 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Madeira destinada à produção de 
energia.

Or. de

Alteração 236
Christofer Fjellner.

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Energia lenhosa

Or. en

Alteração 237
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro pode utilizar os seus 
próprios valores de semivida, em vez dos 
especificados no anexo III, desde que os 
determine com base em dados 
transparentes e verificáveis.

Cada Estado-Membro pode utilizar as suas 
próprias metodologias e valores de 
semivida, em vez das metodologias e 
valores especificados no anexo III, desde 
que os determine com base em dados 
transparentes e verificáveis e desde que as 
metodologias utilizadas sejam, pelo 
menos, tão pormenorizadas ou exatas 
quanto as acima referidas.

Or. en

Alteração 238
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro pode utilizar os seus 
próprios valores de semivida, em vez dos 
especificados no anexo III, desde que os 
determine com base em dados 
transparentes e verificáveis.

Cada Estado-Membro pode utilizar as suas 
próprias metodologias e valores de 
semivida, em vez das metodologias e 
valores especificados no anexo III, desde 
que os determine com base em dados e 
metodologias transparentes e verificáveis e 
estes sejam, pelo menos, tão 
pormenorizados ou exatos quanto os do 
anexo III.



AM\909714PT.doc 21/69 PE494.534v01-00

PT

Or. en

Alteração 239
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro pode utilizar os seus 
próprios valores de semivida, em vez dos 
especificados no anexo III, desde que os 
determine com base em dados 
transparentes e verificáveis.

Cada Estado-Membro pode utilizar os seus 
próprios valores de semivida e métodos, 
em vez dos especificados no anexo III, 
desde que os determine com base em dados 
transparentes e verificáveis.

Or. sv

Alteração 240
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na contabilidade relativa a produtos de 
madeira abatida exportados, cada Estado-
Membro pode utilizar os seus próprios 
valores de semivida, em vez dos 
especificados no anexo III, desde que os 
determine com base em dados 
transparentes e verificáveis sobre a 
utilização desses produtos no país 
importador.

Na contabilidade relativa a produtos de 
madeira abatida exportados, cada Estado-
Membro pode utilizar os seus próprios 
valores de semivida, em vez dos 
especificados no anexo III, desde que os 
determine com base em dados 
transparentes e verificáveis sobre a 
utilização desses produtos no país 
importador e contanto que os mesmos 
sejam, pelo menos, tão pormenorizados ou 
exatos quanto os do anexo III.

Or. en

Alteração 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando incluírem na sua contabilidade 
emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida para fins energéticos, os 
Estados-Membros devem utilizar o método 
da oxidação instantânea.

4. Quando incluírem na sua contabilidade 
emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida para fins energéticos, os 
Estados-Membros devem ter em conta,
nos seus cálculos, a substituição de 
combustíveis fósseis por valores de 
semivida nacionais adequados.

Or. de

Justificação

Na contabilidade relativa às emissões provenientes da madeira destinada à produção de 
energia, deve ter-se em conta a sua utilização em substituição dos combustíveis fósseis. 
Ademais, a madeira destinada à produção de energia absorve importantes quantidades de 
CO2 durante a armazenagem.

Alteração 242
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando incluírem na sua contabilidade 
emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida para fins energéticos, os 
Estados-Membros devem utilizar o método 
da oxidação instantânea.

4. Os Estados-Membros devem incluir na 
sua contabilidade as emissões resultantes 
de produtos de madeira importada ou 
abatida para fins energéticos, utilizando o 
método da oxidação instantânea.

Or. en

Alteração 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Quando incluírem na sua contabilidade 
emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida para fins energéticos, os 
Estados-Membros devem utilizar o método 
da oxidação instantânea.

4. Quando incluírem na sua contabilidade 
emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida para fins energéticos, os 
Estados-Membros devem utilizar o método 
da oxidação instantânea. Para fins 
informativos, poderão ser calculadas as 
emissões evitadas através do uso desta 
biomassa.

Or. en

Alteração 244
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para, em função do progresso 
científico, rever as informações 
especificadas no anexo III.

6. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para, em função do progresso 
científico e à luz de eventuais alterações 
dos níveis de referência adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto, rever as informações 
especificadas no anexo III.

Or. en

Alteração 245
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para, em função do progresso 

6. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para rever as condições 
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científico, rever as informações 
especificadas no anexo III.

especificadas no anexo III, para refletir as 
alterações adotadas pelos organismos da 
CQNUAC ou do Protocolo de Quioto ou 
outros quadros jurídicos subsequentes.

Or. en

Alteração 246
Elisabeth Köstinger

Proposta de decisão
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Regras contabilísticas relativas a gestão 
de solos agrícolas, gestão de pastagens e 

restauração do coberto vegetal e a 
drenagem e reumidificação de zonas 

húmidas
1. Na contabilidade relativa à gestão de 
solos agrícolas e à gestão de pastagens, 
cada Estado-Membro deve incluir as 
emissões e absorções resultantes destas 
atividades, calculadas como as emissões e 
absorções de cada período contabilístico 
especificado no anexo I menos o valor 
que se obtém multiplicando o número de 
anos desse período contabilístico pelas 
emissões e absorções resultantes das 
mesmas atividades do Estado-Membro no 
seu ano-base, tal como constam do 
relatório inicial revisto do Estado-
Membro à CQNUAC sobre os dados de 
emissões no ano-base, em conformidade 
com o anexo da Decisão 13/CMP.1.
2. O Estado-Membro que decidir elaborar 
e manter uma contabilidade relativa a 
restauração do coberto vegetal e/ou a 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas deve aplicar o método de cálculo 
especificado no n.º 1.
Na contabilidade relativa à drenagem ou 
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à reumidificação de zonas húmidas, os 
Estados-Membros devem incluir as 
emissões e absorções resultantes dessas 
atividades em todos os terrenos drenados 
ou reumidificados desde 1990.

Or. de

Justificação

Não há qualquer acordo internacional, no contexto da CQNUAC, sobre um requisito para 
alargar o sistema, de forma a cobrir as atividades agrícolas.  Ademais, o sistema 
contabilístico proposto implica um elevado grau de incerteza e de burocracia.

Alteração 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras contabilísticas relativas a gestão de 
solos agrícolas, gestão de pastagens e 
restauração do coberto vegetal e a 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas

Manutenção de contabilidade para a 
gestão de solos agrícolas, gestão de 
pastagens e restauração do coberto vegetal 
e a drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas

Or. en

Justificação

O objetivo da presente proposta de decisão é proporcionar aos Estados-Membros um 
enquadramento que permita melhorar os seus inventários nacionais de gases com efeito de 
estufa (em particular, LULUCF). Trata-se, portanto, de um "exercício" e não de estabelecer 
objetivos. Por conseguinte, a expressão utilizada deve ser "comunicação (de informações)" 
em vez de "regras de contabilidade", mas face ao cálculo dos possíveis créditos das 
diferentes atividades ("gestão florestal", por exemplo, é um sumidouro), a formulação 
utilizada para o título do artigo 3.º é mais apropriada: "manter uma contabilidade LULUCF" 
quando está em causa a LULUCF em geral e não, apenas, a gestão florestal.

Alteração 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na contabilidade relativa à gestão de 
solos agrícolas e à gestão de pastagens, 
cada Estado-Membro deve incluir as 
emissões e absorções resultantes destas 
atividades, calculadas como as emissões e 
absorções de cada período contabilístico
especificado no anexo I menos o valor que 
se obtém multiplicando o número de anos 
desse período contabilístico pelas emissões 
e absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu ano-
base, tal como constam do relatório inicial 
revisto do Estado-Membro à CQNUAC 
sobre os dados de emissões no ano-base, 
em conformidade com o anexo da Decisão 
13/CMP.1.

1. Sempre que um Estado-Membro opte 
por elaborar e manter uma contabilidade
para as categorias referidas no segundo 
parágrafo do artigo 3.º, n.º 1, deve, sem 
prejuízo de qualquer futura decisão sobre 
normas contabilísticas a nível 
internacional, incluir as emissões e 
absorções resultantes destas atividades, 
calculadas como as emissões e absorções 
de cada período contabilístico especificado 
no anexo I menos o valor que se obtém 
multiplicando o número de anos desse 
período contabilístico pelas emissões e 
absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu ano-
base, tal como constam do relatório inicial 
revisto do Estado-Membro à CQNUAC 
sobre os dados de emissões no ano-base, 
em conformidade com o anexo da Decisão 
13/CMP.1.

Or. en

Justificação

Alinhamento com o acordo de Durban: decidiu-se que só a gestão florestal seria obrigatória 
para efeitos de contabilidade. A proposta da Comissão vai além das normas internacionais, 
criando assim novas distorções para os Estados-Membros e os operadores. 

Alteração 249
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na contabilidade relativa à gestão de 
solos agrícolas e à gestão de pastagens, 
cada Estado-Membro deve incluir as 
emissões e absorções resultantes destas 
atividades, calculadas como as emissões e 
absorções de cada período contabilístico 

1. Sempre que um Estado-Membro opte 
por elaborar e manter uma contabilidade 
relativa à gestão de solos agrícolas e à 
gestão de pastagens, deve incluir as 
emissões e absorções resultantes destas 
atividades, calculadas como as emissões e 
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especificado no anexo I menos o valor que 
se obtém multiplicando o número de anos 
desse período contabilístico pelas emissões 
e absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu 
ano-base, tal como constam do relatório 
inicial revisto do Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1.

absorções de cada período contabilístico 
especificado no anexo I menos o valor que 
se obtém multiplicando o número de anos 
desse período contabilístico pelas emissões 
e absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu ano-
base, tal como constam do relatório inicial 
revisto do Estado-Membro à CQNUAC 
sobre os dados de emissões no ano-base, 
em conformidade com o anexo da Decisão 
13/CMP.1.

Or. de

Alteração 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na contabilidade relativa à gestão de 
solos agrícolas e à gestão de pastagens, 
cada Estado-Membro deve incluir as 
emissões e absorções resultantes destas 
atividades, calculadas como as emissões e 
absorções de cada período contabilístico 
especificado no anexo I menos o valor que 
se obtém multiplicando o número de anos 
desse período contabilístico pelas emissões 
e absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu 
ano-base, tal como constam do relatório 
inicial revisto do Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1.

1. Caso um Estado-Membro opte por 
elaborar e manter uma contabilidade para 
as categorias referidas no segundo 
parágrafo do artigo 3.º, n.º 1, deve o 
mesmo, sem prejuízo de qualquer futura 
decisão sobre normas contabilísticas a 
nível internacional, incluir as emissões e 
absorções resultantes destas atividades, 
calculadas como as emissões e absorções 
de cada período contabilístico especificado 
no anexo I menos o valor que se obtém 
multiplicando o número de anos desse 
período contabilístico pelas emissões e 
absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu ano-
base, tal como constam do relatório inicial 
revisto do Estado-Membro à CQNUAC 
sobre os dados de emissões no ano-base, 
em conformidade com o anexo da Decisão 
13/CMP.1.

Or. en
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Justificação

Alinhamento com a Convenção de Durban sobre as Alterações Climáticas: decidiu-se que só 
a gestão florestal seria obrigatória para efeitos de contabilidade. A proposta da Comissão 
vai além das normas internacionais, criando assim novas distorções para os 
Estados-Membros e os operadores.

Alteração 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na contabilidade relativa à gestão de 
solos agrícolas e à gestão de pastagens, 
cada Estado-Membro deve incluir as 
emissões e absorções resultantes destas 
atividades, calculadas como as emissões e 
absorções de cada período contabilístico 
especificado no anexo I menos o valor que 
se obtém multiplicando o número de anos 
desse período contabilístico pelas emissões 
e absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu
ano-base, tal como constam do relatório 
inicial revisto do Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1.

1. Sempre que um Estado-Membro opte 
por elaborar e manter uma contabilidade
para a gestão de solos agrícolas, a gestão 
de pastagens, a restauração do coberto 
vegetal e/ou a drenagem e reumidificação 
de zonas húmidas, cada Estado-Membro 
deve incluir as emissões e absorções 
resultantes destas atividades, calculadas 
como as emissões e absorções de cada 
período contabilístico especificado no 
anexo I menos o valor que se obtém 
multiplicando o número de anos desse 
período contabilístico pelas emissões e 
absorções resultantes das mesmas 
atividades do Estado-Membro no seu
ano-base, tal como constam do relatório 
inicial revisto do Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1.

Or. en

Alteração 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro que decidir elaborar e 
manter uma contabilidade relativa a 
restauração do coberto vegetal e/ou a 
drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas deve aplicar o método de cálculo 
especificado no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 253
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se se cumprirem as condições 
estabelecidas no n.º 2, as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais podem ser excluídas 
pelos Estados-Membros dos cálculos 
relacionados com as suas obrigações 
contabilísticas impostas pelo artigo 3.º, 
n.º 1, alíneas a), b), d), e) e f). Se excluírem 
tais emissões, os Estados-Membros devem 
igualmente excluir quaisquer absorções 
subsequentes em terrenos nos quais tenham 
ocorrido essas perturbações naturais. Não 
serão, todavia, excluídas as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas no cálculo do nível de referência 
em conformidade com o artigo 6.º, n.os 4, 
5 ou 6.

1. Se se cumprirem as condições 
estabelecidas no n.º 2, as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais podem ser excluídas 
pelos Estados-Membros dos cálculos 
relacionados com as suas obrigações 
contabilísticas impostas pelo artigo 3.º, 
n.º 1, alíneas a), b), d), e) e f). Se excluírem 
tais emissões, os Estados-Membros devem 
igualmente excluir quaisquer absorções 
subsequentes em terrenos nos quais tenham 
ocorrido essas perturbações naturais. Não 
serão, todavia, excluídas as emissões não-
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas no cálculo do nível de referência 
para a gestão florestal, unicamente, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.os 4, 5 ou 
6.

Or. pl
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Alteração 254
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se se cumprirem as condições 
estabelecidas no n.º 2, as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais podem ser excluídas 
pelos Estados-Membros dos cálculos 
relacionados com as suas obrigações 
contabilísticas impostas pelo artigo 3.º, 
n.º 1, alíneas a), b), d), e) e f). Se 
excluírem tais emissões, os 
Estados-Membros devem igualmente 
excluir quaisquer absorções subsequentes 
em terrenos nos quais tenham ocorrido 
essas perturbações naturais. Não serão, 
todavia, excluídas as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas no cálculo do nível de referência 
em conformidade com o artigo 6.º, n.ºs 4, 5 
ou 6.

1. Se se cumprirem as condições 
estabelecidas no n.º 2, as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais podem ser excluídas 
pelos Estados-Membros dos cálculos 
relacionados com as suas obrigações 
contabilísticas impostas pelo artigo 3.º, 
n.º 1, alíneas a), b), d), e) e f). Não serão, 
todavia, excluídas as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes resultantes de 
perturbações naturais que tiverem sido 
incluídas no cálculo do nível de referência 
em conformidade com o artigo 6.º, n.ºs 4, 5 
ou 6.

Or. it

Alteração 255
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Nos cálculos atinentes às obrigações 
contabilísticas que lhe competem de acordo 
com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), 
um Estado-Membro pode excluir as 
emissões não-antropogénicas de gases com 
efeito de estufa por fontes na aceção do 

2. Nos cálculos atinentes às obrigações 
contabilísticas que lhe competem de acordo 
com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), 
um Estado-Membro pode excluir as 
emissões não-antropogénicas de gases com 
efeito de estufa por fontes na aceção do 
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n.º 1 se, num único ano, essas emissões 
resultantes de tais perturbações naturais 
excederem 5% das emissões totais do 
Estado-Membro em causa no seu ano-base, 
tal como constam do relatório inicial 
revisto do mesmo Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1, excluindo as 
emissões e absorções resultantes das 
atividades referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
desde que se cumpram as seguintes 
condições:

n.º 1 se, num único ano, essas emissões 
resultantes de tais perturbações naturais 
excederem 1% das emissões totais do 
Estado-Membro em causa no seu ano-base, 
tal como constam do relatório inicial 
revisto do mesmo Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1, excluindo as 
emissões e absorções resultantes das 
atividades referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
desde que se cumpram as seguintes 
condições:

Or. it

Alteração 256
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Nos cálculos atinentes às obrigações 
contabilísticas que lhe competem de 
acordo com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), 
b) e d), um Estado-Membro pode excluir 
as emissões não-antropogénicas de gases 
com efeito de estufa por fontes na aceção 
do n.º 1 se, num único ano, essas emissões 
resultantes de tais perturbações naturais 
excederem 5% das emissões totais do 
Estado-Membro em causa no seu ano-
base, tal como constam do relatório inicial 
revisto do mesmo Estado-Membro à 
CQNUAC sobre os dados de emissões no 
ano-base, em conformidade com o anexo 
da Decisão 13/CMP.1, excluindo as 
emissões e absorções resultantes das 
atividades referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
desde que se cumpram as seguintes 
condições:

2. Os Estados-Membros podem, 
anualmente ou no fim do segundo período 
de cumprimento, excluir da contabilidade
as emissões resultantes de perturbações 
naturais que, num único ano, tenham 
excedido os níveis de fundo da gestão 
florestal, mais uma margem, se for caso 
disso.

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão não está alinhada com os acordos internacionais em vigor.

Alteração 257
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos cálculos atinentes às obrigações 
contabilísticas que lhe competem de acordo 
com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas e) e f), um 
Estado-Membro pode também excluir 
separadamente as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes na aceção do n.º 1 se, 
num único ano, essas emissões resultantes 
de tais perturbações naturais excederem
5% das emissões totais do Estado-Membro 
em causa no seu ano-base, tal como 
constam do relatório inicial revisto do 
mesmo Estado-Membro à CQNUAC sobre 
os dados de emissões no ano-base, em 
conformidade com o anexo da 
Decisão 13/CMP.1, excluindo as emissões 
e absorções resultantes das atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 1, desde que se 
cumpram as condições estipuladas no n.º 2.

3. Nos cálculos atinentes às obrigações 
contabilísticas que lhe competem de acordo 
com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas e) e f), um 
Estado-Membro pode também excluir 
separadamente as emissões 
não-antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes na aceção do n.º 1 se, 
num único ano, essas emissões resultantes 
de tais perturbações naturais excederem
1% das emissões totais do Estado-Membro 
em causa no seu ano-base, tal como 
constam do relatório inicial revisto do 
mesmo Estado-Membro à CQNUAC sobre 
os dados de emissões no ano-base, em 
conformidade com o anexo da 
Decisão 13/CMP.1, excluindo as emissões 
e absorções resultantes das atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 1, desde que se 
cumpram as condições estipuladas no n.º 2.

Or. it

Alteração 258
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem incluir na
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 

4. Os Estados-Membros podem igualmente 
excluir da contabilidade a que se refere o 
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n.º 1, as emissões resultantes de produtos 
de madeira abatida que é objeto de 
recuperação em conformidade com o 
artigo 7.º.

artigo 3.º, n.º 1, as emissões resultantes de 
produtos de madeira abatida que é objeto
de recuperação em conformidade com o 
artigo 7.º.

Or. it

Alteração 259
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para rever as condições a que se 
refere o n.º 2, primeiro parágrafo, em 
função do progresso científico ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto.

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para rever as condições a que se 
refere o n.º 2, primeiro parágrafo, para 
refletir pequenas alterações de atos 
adotados pelos organismos da CQNUAC 
ou do Protocolo de Quioto.

Or. en

Justificação

A nova redação visa limitar o âmbito dos poderes delegados.

Alteração 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para rever as condições a que se 
refere o n.º 2, primeiro parágrafo, em 
função do progresso científico ou para 
refletir as revisões de atos adotados pelos 

5. A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º para rever as condições a que se 
refere o n.º 2, primeiro parágrafo, para 
refletir pequenas alterações de atos 
adotados pelos organismos da CQNUAC 
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organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto.

ou do Protocolo de Quioto.

Or. en

Justificação

A nova redação visa limitar o âmbito dos poderes delegados.

Alteração 261
Elisabeth Köstinger

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Justificação

Os poderes de intervenção acrescidos para a Comissão aqui propostos representam uma 
ingerência exagerada nos domínios de soberania dos Estados-Membros, como a política 
florestal e a proteção dos solos. 

Alteração 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. en

Justificação

Supressão de todo o artigo 10.º. Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais 
para os Estados-Membros, sem apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla 
regulamentação, dado que decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito 
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do segundo pilar da política agrícola comum.

Alteração 263
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativa aos planos de ação nacionais vai além do que foi acordado 
em Durban. Como o setor LULUCF não contribui para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa na UE, o objetivo das ações propostas é questionável. As atividades propostas 
também são vagas e as recomendações que a Comissão poderá fazer com base nos relatórios 
dos Estados-Membros não são para estes previsíveis. Os planos de ação LULUCF propostos 
opõem-se ao fato de a UE não ter competências no domínio florestal, que é do foro nacional.

Alteração 264
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. sv

Alteração 265
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

No prazo máximo de um ano após o início 
de cada período contabilístico especificado 
no anexo I, os Estados-Membros devem, a 
título voluntário, elaborar e transmitir à 
Comissão projetos indicativos de planos de 
ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

Or. pl

Alteração 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

No prazo máximo de um ano após o início 
de cada período contabilístico especificado 
no anexo I, os Estados-Membros devem 
elaborar e transmitir à Comissão projetos 
de planos de ação LULUCF sob a forma 
de um documento separado ou como parte 
integrante das suas estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas 
nacionais ou de outros documentos 
estratégicos que estabeleçam os esforços 
destinados a limitar ou reduzir as emissões 
e a manter ou incrementar as absorções 
resultantes das atividades a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 1. Os Estados-Membros 
devem assegurar a consulta de uma ampla 
gama de partes interessadas.

Or. en
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Alteração 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de partes interessadas. Os planos 
de ação LULUCF devem ser considerados 
parte integrante das estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónicas 
nacionais.

Or. en

Alteração 268
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

No prazo máximo de um ano após o início 
de cada período contabilístico especificado 
no anexo I, os Estados-Membros devem 
elaborar e transmitir à Comissão 
informações sobre os planos de ação 
LULUCF, sob a forma de um documento 
separado ou como parte claramente 
identificável dos requisitos de 
comunicação das medidas referidos nos 
artigos 14.º e 15.º do Regulamento (UE) 
n.º …/… [proposta da Comissão de 
Regulamento do Parlamento Europeu e 
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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)] destinados a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

No prazo máximo de dezoito meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e sempre que existam 
sistemas e estejam disponíveis dados sobre 
as atividades referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
segundo parágrafo. Os Estados-Membros 
consultam as partes interessadas ao 
elaborarem planos de ação.

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
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apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 270
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 
de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

No prazo máximo de um ano após o início 
de cada período contabilístico especificado 
no anexo I, os Estados-Membros devem 
elaborar e transmitir à Comissão projetos 
de planos de ação LULUCF, sob a forma 
de um documento separado ou como parte 
claramente identificável das suas 
estratégias de desenvolvimento 
hipocarbónicas nacionais, destinados a 
limitar ou reduzir as emissões e a manter 
ou incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 271
Matthias Groote

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem elaborar e 
transmitir à Comissão projetos de planos 

No prazo máximo de seis meses após o 
início de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, os 
Estados-Membros devem descrever, nos 
seus projetos de planos de ação LULUCF,
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de ação LULUCF destinados a limitar ou 
reduzir as emissões e a manter ou 
incrementar as absorções resultantes das 
atividades a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Os Estados-Membros devem assegurar a 
consulta de uma ampla gama de partes 
interessadas.

os esforços concretos que despenderam 
para limitar ou reduzir as emissões e 
manter ou incrementar as absorções 
resultantes das atividades a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 1, e transmitem esses planos 
à Comissão. Os Estados-Membros devem 
assegurar a consulta de uma ampla gama 
de partes interessadas.

Or. de

Alteração 272
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os projetos de planos de ação LULUCF 
devem abranger a duração do período 
contabilístico pertinente, especificado no 
anexo I.

Sempre que um Estado-Membro 
comunique as suas ações LULUCF no 
âmbito do 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)] são aplicáveis as datas 
para a comunicação das medidas 
especificadas naquele regulamento.
As ações LULUCF devem abranger a 
duração do período contabilístico 
pertinente, especificado no anexo I.

Or. en

Alteração 273
Julie Girling
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Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os projetos de planos de ação LULUCF 
devem abranger a duração do período 
contabilístico pertinente, especificado no 
anexo I.

Os planos de ação LULUCF devem 
abranger a duração do período 
contabilístico pertinente, especificado no 
anexo I.

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.° 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser constituído um grupo de 
trabalho ad hoc composto de peritos para 
assistir a Comissão na avaliação dos 
planos de ação nacionais.

Or. en

Justificação

Para apreciar ao máximo as medidas tomadas pelos Estados-Membros, a Comissão Europeia 
deve ser apoiada por um grupo de alto nível de especialistas técnicos/LULUCF.

Alteração 275
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem incluir nos 
seus projetos de planos de ação LULUCF 
as seguintes informações, relativas a cada 
uma das atividades referidas no artigo 3.º, 
n.º 1:

Suprimido 

(a) Descrição das tendências passadas das 
emissões e absorções;
(b) Previsões para as emissões e absorções 
consoante o respetivo período 
contabilístico;
(c) Análise do potencial para limitar ou 
reduzir as emissões e para manter ou 
incrementar as absorções;
(d) Lista de medidas, incluindo, conforme 
o caso, as especificadas no anexo IV, a 
adotar a fim de prosseguir o potencial de 
atenuação, onde este seja identificado em 
conformidade com a análise referida na 
alínea c);
(e) Políticas previstas para dar execução 
às medidas referidas na alínea d), 
incluindo uma descrição do efeito 
esperado dessas medidas nas emissões e 
absorções;
(f) Calendários para a adoção e a 
execução das medidas referidas na 
alínea d).

Or. sv

Alteração 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem incluir nos 
seus projetos de planos de ação LULUCF 

2. Os Estados-Membros devem ponderar a 
inclusão, nos seus projetos de planos de 



AM\909714PT.doc 43/69 PE494.534v01-00

PT

as seguintes informações, relativas a cada 
uma das atividades referidas no artigo 3.º, 
n.º 1:

ação LULUCF, das seguintes informações, 
relativas a cada uma das atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 1:

Or. en

Alteração 277
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem incluir nos 
seus projetos de planos de ação LULUCF 
as seguintes informações, relativas a cada 
uma das atividades referidas no artigo 3.º, 
n.º 1:

2. Os Estados-Membros devem ponderar a 
inclusão, nas suas ações LULUCF, das
seguintes informações, relativas a cada 
uma das atividades referidas no artigo 3.º, 
n.º 1:

Or. en

Alteração 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem incluir nos 
seus projetos de planos de ação LULUCF 
as seguintes informações, relativas a cada 
uma das atividades referidas no artigo 3.º, 
n.º 1:

2. Os Estados-Membros devem ponderar a 
inclusão, nos seus projetos de planos de 
ação LULUCF, das seguintes informações, 
relativas a cada uma das atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, e sempre que existam sistemas 
e estejam disponíveis dados sobre as 
atividades referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
segundo parágrafo:

Or. en
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Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 279
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem incluir nos 
seus projetos de planos de ação LULUCF 
as seguintes informações, relativas a cada 
uma das atividades referidas no artigo 3.º, 
n.º 1:

2. Os Estados-Membros devem ponderar a 
inclusão, nos seus projetos de planos de 
ação LULUCF, das seguintes informações, 
relativas a cada uma das atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 1:

Or. en

Alteração 280
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Análise do potencial para limitar ou 
reduzir as emissões e para manter ou 
incrementar as absorções;

(c) Análise do potencial para limitar ou 
reduzir as emissões e para manter ou 
incrementar as absorções, nomeadamente 
através da substituição de materiais 
altamente geradores de gases com efeito 
de estufa e das matérias-primas utilizadas 
na produção de energia.

Or. en
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Alteração 281
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 10.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Lista de medidas, incluindo, conforme 
o caso, as especificadas no anexo IV, a 
adotar a fim de prosseguir o potencial de 
atenuação, onde este seja identificado em 
conformidade com a análise referida na 
alínea c);

(d) Lista de medidas, incluindo - não 
exclusivamente -, conforme o caso, as 
especificadas a título indicativo por cada 
Estado-Membro no anexo IV, que 
definam as medidas mais apropriadas 
para ter em conta as circunstâncias 
nacionais, a adotar a fim de prosseguir o 
potencial de atenuação, onde este seja 
identificado em conformidade com a 
análise referida na alínea c);

Or. en

Alteração 282
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 10.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Lista de medidas, incluindo, conforme 
o caso, as especificadas no anexo IV, a 
adotar a fim de prosseguir o potencial de 
atenuação, onde este seja identificado em 
conformidade com a análise referida na 
alínea c);

(d) As políticas previstas para promover e
desenvolver uma gestão florestal 
sustentável e uma gestão sustentável dos 
solos. Os Estados-Membros podem 
solicitar à Comissão orientação técnica e 
operacional para as questões 
contempladas nesta alínea;

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.
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Alteração 283
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Políticas previstas para dar execução 
às medidas referidas na alínea d), 
incluindo uma descrição do efeito 
esperado dessas medidas nas emissões e 
absorções;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 284
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Calendários para a adoção e a 
execução das medidas referidas na 
alínea d).

Suprimido

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
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destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 285
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Calendários para a adoção e a execução 
das medidas referidas na alínea d).

(f) Calendários indicativos para a adoção e 
a execução das medidas referidas na
alínea d).

Or. en

Alteração 286
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve fornecer orientação e 
assistência técnica aos Estados-Membros 
e adotar linhas orientadoras específicas 
para os planos de ação LULUCF.

Or. en

Alteração 287
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se os Estados-Membros dispuserem 
de programas ou planos de ação 
nacionais relacionados com o setor 
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agrícola e florestal e esses programas 
forem análogos às medidas referidas no 
anexo IV, os Estados-Membros podem 
utilizá-los em substituição dos planos de 
ação LULUCF.

Or. en

Alteração 288
Bas Eickhout

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos planos de ação LULUCF, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
metas para a limitação ou redução das 
emissões e manter ou aumentar as taxas 
de absorção das atividades abrangidas 
pela presente decisão que reflitam o 
potencial de atenuação. Os 
Estados-Membros devem, em todo o caso, 
garantir que as respetivas absorções não 
diminuem ou que as emissões do setor 
LULUCF são reduzidas em comparação 
com os níveis de 2005.

Or. en

Alteração 289
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 

Suprimido
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publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções.
Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão. 
Devem igualmente publicar em formato 
eletrónico e disponibilizar ao público os 
seus planos de ação LULUCF, no prazo 
de três meses após receberem a avaliação 
da Comissão.

Or. en

Alteração 290
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções.

Suprimido

Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão. 
Devem igualmente publicar em formato 
eletrónico e disponibilizar ao público os 
seus planos de ação LULUCF, no prazo 
de três meses após receberem a avaliação 
da Comissão.
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Or. en

Alteração 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções.

Suprimido

Or. pl

Alteração 292
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 

Suprimido 
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absorções.

Or. sv

Alteração 293
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para 
manterem ou incrementarem as absorções.

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações viáveis, 
consoante se justifique, com vista a 
intensificar os esforços dos 
Estados-Membros para limitarem ou 
reduzirem as emissões e para manterem ou 
incrementarem as absorções.

Or. de

Alteração 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 

A Comissão pode recolher informações 
sobre as ações dos Estados-Membros e 
publicá-las no âmbito de um relatório 
para facilitar o intercâmbio de 
conhecimentos e das melhores práticas 
entre Estados-Membros. 
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limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções.

Or. en

Alteração 295
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções.

A Comissão pode sintetizar as suas 
conclusões sobre os planos de ação
LULUCF dos Estados-Membros para 
facilitar o intercâmbio de conhecimentos 
e das melhores práticas entre
Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 296
Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 

A Comissão deve realizar consultas junto 
dos Estados-Membros sobre os seus 
planos de ação LULUCF. De comum 
acordo com os Estados-Membros, a 
Comissão deve publicar os resultados 
dessas consultas e emitir recomendações, 
consoante se justifique, com vista a 
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justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para 
manterem ou incrementarem as absorções.

intensificar os esforços dos 
Estados-Membros para limitarem ou 
reduzirem as emissões e para manterem ou 
incrementarem as absorções.

Or. de

Alteração 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções.

A Comissão deve publicar um relatório de 
síntese dos planos de ação dos 
Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 298
Matthias Groote

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar o projeto de 
plano de ação LULUCF de um Estado-
Membro no prazo de três meses após 
receber todas as informações pertinentes 
desse Estado-Membro. A Comissão deve 
publicar os resultados da sua avaliação e 
pode emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para
manterem ou incrementarem as absorções.

Após receber todas as informações 
pertinentes dos Estados-Membros, a 
Comissão deve avaliar o projeto de plano 
de ação LULUCF de um Estado-Membro 
no prazo de três meses e verificar se esse 
Estado-Membro cumpre as orientações e 
requisitos. A Comissão deve publicar os 
resultados da sua avaliação e pode emitir 
recomendações, consoante se justifique, 
com vista a intensificar os esforços dos 
Estados-Membros para limitarem ou 
reduzirem as emissões e para manterem ou 
incrementarem as absorções.

Or. de

Alteração 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão. 
Devem igualmente publicar em formato 
eletrónico e disponibilizar ao público os 
seus planos de ação LULUCF, no prazo 
de três meses após receberem a avaliação 
da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 300
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão. 
Devem igualmente publicar em formato 
eletrónico e disponibilizar ao público os 
seus planos de ação LULUCF, no prazo 
de três meses após receberem a avaliação 
da Comissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 301
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão. Devem 
igualmente publicar em formato eletrónico 
e disponibilizar ao público os seus planos 
de ação LULUCF, no prazo de três meses 
após receberem a avaliação da Comissão.

Os Estados-Membros devem registar as 
constatações da Comissão. Devem 
igualmente publicar em formato eletrónico 
e disponibilizar ao público os seus planos 
de ação LULUCF, no prazo de três meses 
após receberem a avaliação da Comissão.

Or. de

Alteração 302
Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão. 
Devem igualmente publicar em formato 
eletrónico e disponibilizar ao público os 
seus planos de ação LULUCF, no prazo 
de três meses após receberem a avaliação 
da Comissão.

Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta os resultados das consultas com a
Comissão.

Or. de

Alteração 303
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na data correspondente ao meio e na 
data correspondente ao final de cada 
período contabilístico especificado no 
anexo I, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório dos 
progressos na execução dos seus planos 
de ação LULUCF.

Suprimido

Or. en

Alteração 304
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na data correspondente ao meio e na 
data correspondente ao final de cada 
período contabilístico especificado no 
anexo I, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório dos 

4. Na data correspondente ao meio e na 
data correspondente ao final de cada 
período contabilístico especificado no 
anexo I, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão, se for caso disso, 
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progressos na execução dos seus planos de 
ação LULUCF.

como parte das suas comunicações no 
âmbito do 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)], um relatório dos progressos na 
execução da sua ação LULUCF.

Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os seus 
relatórios nos termos dos n.ºs 1 e 4, no 
prazo de três meses após a sua 
transmissão à Comissão.

Or. en

Alteração 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na data correspondente ao meio e na 
data correspondente ao final de cada 
período contabilístico especificado no 
anexo I, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão um relatório dos 
progressos na execução dos seus planos de 
ação LULUCF.

4. No final de cada período contabilístico, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório dos progressos na 
execução dos seus planos de ação 
LULUCF

A Comissão deve publicar um relatório de 
síntese sobre os progressos alcançados na 
execução dos planos de ação dos 
Estados-Membros. 

Or. en
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Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 306
Reinhard Bütikofer

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve avaliar a execução, 
pelos Estados-Membros, dos seus planos 
de ação LULUCF, no prazo de seis meses 
após receber os relatórios referidos no 
n.º 4.

Suprimido

A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação e pode 
emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções. Os Estados-Membros devem 
ter em devida conta as constatações da 
Comissão.

Or. en

Alteração 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve avaliar a execução, 
pelos Estados-Membros, dos seus planos 

Suprimido
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de ação LULUCF, no prazo de seis meses 
após receber os relatórios referidos no 
n.º 4.
A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação e pode 
emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções. Os Estados-Membros devem 
ter em devida conta as constatações da 
Comissão.

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum. Os Estados-Membros deveriam, pelo contrário, incluir medidas 
destinadas a promover uma gestão florestal sustentável e uma gestão sustentável dos solos.

Alteração 308
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve avaliar a execução, 
pelos Estados-Membros, dos seus planos 
de ação LULUCF, no prazo de seis meses 
após receber os relatórios referidos no 
n.º 4.

Suprimido

A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação e pode 
emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e 
para manterem ou incrementarem as 
absorções. Os Estados-Membros devem 
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ter em devida conta as constatações da 
Comissão.

Or. en

Alteração 309
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar a execução, 
pelos Estados-Membros, dos seus planos 
de ação LULUCF, no prazo de seis meses 
após receber os relatórios referidos no 
n.º 4.

Suprimido

Or. pl

Alteração 310
Horst Schnellhardt

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação e pode 
emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para 
manterem ou incrementarem as absorções. 
Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão.

A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação e pode 
emitir recomendações viáveis, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para 
manterem ou incrementarem as absorções. 
Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão.

Or. de
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Alteração 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação e pode 
emitir recomendações, consoante se 
justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para 
manterem ou incrementarem as absorções.
Os Estados-Membros devem ter em devida 
conta as constatações da Comissão.

A Comissão deve publicar esses relatórios 
e os resultados da sua avaliação, consoante 
se justifique, com vista a intensificar os 
esforços dos Estados-Membros para 
limitarem ou reduzirem as emissões e para 
manterem ou incrementarem as absorções.

Or. en

Alteração 312
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Obrigações em matéria de monitorização 

e comunicação de informações
Os Estados-Membros comprometem-se a 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
monitorização e comunicação de 
informações relativamente às emissões e 
absorções resultantes das atividades no 
contexto da presente decisão em 
conformidade com o 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 
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informações relevantes em termos de 
alterações climáticas (COM/2011/0789 
final – 2011/0372 (COD)].

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Para efeitos da presente decisão, seria mais 
pertinente suprimir esta disposição, substituindo-a por uma ligação ao Regulamento, 
atualmente em negociação, 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), o que exige aos Estados-Membros a monitorização e comunicação de 
informações sobre as emissões e absorções no seio da UE.

Alteração 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão reapreciará as regras 
contabilísticas a que se refere a presente 
decisão no prazo máximo de um ano a 
contar do final do primeiro período 
contabilístico especificado no anexo I.

A Comissão reapreciará as regras 
contabilísticas a que se refere a presente 
decisão no prazo máximo de um ano a 
contar do final do primeiro período 
contabilístico especificado no anexo I, à 
luz das negociações internacionais e da 
CQNUAC.

Or. en

Justificação

É crucial que o quadro jurídico da UE em matéria de LULUCF seja consistente com as 
regras internacionais, a fim de facilitar a comunicação das medidas pelos Estados-Membros 
e para evitar distorções entre os diferentes quadros aplicáveis. Propõe-se um alinhamento 
com o quadro internacional (Decisão 16./CMP.1), de modo a facilitar a comunicação das 
medidas nacionais e assegurar a consistência.
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Alteração 314
Julie Girling

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 6.º, n.º 9, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir da data 
de entrada em vigor da presente decisão.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, é conferida à Comissão por 
um período não superior a cinco anos, a 
partir da data de entrada em vigor da 
presente decisão.

Or. en

Justificação

Embora seja desejável garantir que a evolução da situação no plano internacional se reflita 
na Europa, para o que podem ser necessários alguns poderes delegados, a competência para 
adotar atos delegados deve ser estritamente limitada no tempo. Além disso, a Comissão não 
explicou por que razões os atos delegados propostos na decisão devem prolongar-se para 
além do período de cumprimento.

Alteração 315
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 6.º, n.º 9, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir da data 
de entrada em vigor da presente decisão.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 7.º, n.º 6, e no artigo 9.º, n.º 4, é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado, a partir da data de entrada 
em vigor da presente decisão.

Or. en

Alteração 316
Kārlis Šadurskis
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Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 6.º, n.º 9, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir da data 
de entrada em vigor da presente decisão.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 7, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, é conferida à Comissão por 
um período de cinco anos, a partir da data 
de entrada em vigor da presente decisão.

Or. en

Alteração 317
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 6.º, n.º 9, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 7.º, n.º 6, e no artigo 9.º, n.º 4, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela indicada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 318
Kārlis Šadurskis
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Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 6.º, n.º 9, no artigo 7.º, n.º 6, e no 
artigo 9.º, n.º 4, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 3, no artigo 4.º, n.º 7, no 
artigo 7.º, n.º 6, e no artigo 9.º, n.º 5, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela indicada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 319
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do artigo 4.º, n.º 7, do 
artigo 6.º, n.º 9, do artigo 7.º, n.º 6, e do 
artigo 9.º, n.º 4, só entra em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo de tal 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Este prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do artigo 4.º, n.º 7, do 
artigo 7.º, n.º 6, e do artigo 9.º, n.º 4, só 
entra em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo de tal prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Este prazo é prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Alteração 320
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º, n.º 2, do artigo 4.º, n.º 7, do 
artigo 6.º, n.º 9, do artigo 7.º, n.º 6, e do 
artigo 9.º, n.º 4, só entra em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo de tal 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Este prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º, n.º 3, do artigo 4.º, n.º 7, do 
artigo 7.º, n.º 6, e do artigo 9.º, n.º 5, só 
entra em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo de tal prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Este prazo é prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 321
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão entra em vigor em 1 de 
janeiro de 2013.

A presente decisão entra em vigor em 1 de 
janeiro de 2014.

Or. it

Alteração 322
Oreste Rossi
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Proposta de decisão
Anexo I – quadro – linha 2 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

De 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro 
de 2020

De 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 
de 2020

Or. it

Alteração 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Anexo III – "Valores de semivida predefinidos (HL)" – linha 1

Texto da Comissão Alteração

2 anos para papel 2 anos para papel e madeira utilizada na 
produção de energia 

Or. de

Alteração 324
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido.

Or. en

Justificação

Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais para os Estados-Membros, sem 
apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla regulamentação, dado que 
decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito do segundo pilar da 
política agrícola comum.
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Alteração 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

Supressão de todo o anexo IV. Os planos de ação LULUCF criariam encargos adicionais 
para os Estados-Membros, sem apresentar um claro valor acrescentado. Criariam uma dupla 
regulamentação, dado que decorreriam paralelamente às medidas agroambientais no âmbito 
do segundo pilar da política agrícola comum.

Alteração 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta de decisão
Anexo IV – alínea g) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– aumento do conjunto dos produtos de 
madeira abatida;

– aumento do conjunto dos produtos de 
madeira abatida; os produtos de madeira 
abatida também são importantes 
reservatórios de carbono; os materiais 
lenhosos devem ser considerados em 
substituição dos materiais intensivos em 
energia. Deve apoiar-se uma utilização 
acrescida de produtos de madeira abatida 
na construção, na renovação e no âmbito 
de contratos públicos;

Or. en

Justificação

Como parte integrante da gestão florestal sustentável, o abate de algumas árvores faz com 
que haja mais espaço para o crescimento das outras, atenuando a disputa pelos nutrientes 
dos solos e pela luz solar. A utilização de madeira em vez de materiais que requerem grandes 
quantidades de energia durante a produção ajuda a combater o efeito de estufa: é o caso, por 
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exemplo, da substituição das construções em aço por estruturas ou vigas de madeira.


