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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras 
contabilísticas e planos de ação para as emissões e absorções de gases com efeito de 
estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo, a reafetação do solo e a 
silvicultura
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0093),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0074/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a sua posição ao Conselho, à Comissão e aos 
parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) (5) Para assegurar a integridade 
ambiental das regras contabilísticas 
aplicáveis ao setor LULUCF da União 
Europeia, estas deveriam basear-se nos 
princípios contabilísticos estabelecidos nas 
Decisões 2/CMP.7, 2/CMP.6 e 16/CMP.1 
da Conferência das Partes na CQNUAC 
enquanto Reunião das Partes no Protocolo 
de Quioto e ser aplicadas de uma forma 
consistente, comparável e completa dentro 
da União e entre os Estados-Membros.
Nesse sentido, a Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros, se for caso disso, a 
efetuarem quaisquer correções ou ajustes 
técnicos necessários à sua contabilidade 
existente ou recém-elaborada.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As regras contabilísticas deveriam 
representar com exatidão as alterações 
induzidas pelo homem nas emissões e 
absorções. A esse respeito, a presente 
decisão deveria prever a utilização de 
metodologias específicas para as diferentes 
atividades LULUCF. As emissões e 
absorções relacionadas com florestação, 
reflorestação e desflorestação são o 
resultado direto de intervenção humana, 
devendo, portanto, ser contabilizadas na 
íntegra. Todavia, dado que nem todas as 
emissões e absorções associadas à gestão 

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

florestal são antropogénicas, as regras 
contabilísticas pertinentes deveriam prever 
a utilização de níveis de referência, para 
excluir os efeitos de características naturais 
ou próprias de cada país. Os níveis de 
referência constituem estimativas das 
emissões ou absorções líquidas anuais que 
resultam da gestão florestal no território de 
um Estado-Membro durante os anos 
incluídos num período contabilístico, 
devendo pois ser estabelecidos de forma 
transparente, em conformidade com a 
Decisão -2/CMP.7. Deveriam ser 
atualizados, a fim de refletir os 
melhoramentos das metodologias ou dos 
dados disponíveis nos Estados-Membros. 
As regras contabilísticas deveriam prever 
um limite superior aplicável às emissões e 
absorções líquidas de gases com efeito de 
estufa que podem entrar na contabilização, 
dadas as incertezas subjacentes nas 
previsões em que se baseiam os níveis de 
referência.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As perturbações naturais, como 
incêndios florestais, infestações por 
insetos, doenças das plantas, fenómenos 
meteorológicos extremos e catástrofes 
geológicas, podem resultar em emissões ou 
reduções temporárias de gases com efeito 
de estufa no setor LULUCF ou causar a 
inversão de anteriores absorções. Como a 
inversão pode também resultar de decisões 
de gestão, como as decisões relativas ao 
corte ou ao plantio de árvores, a presente 
decisão deveria assegurar que as inversões 
antropogénicas de absorções são sempre 

(9) (9) As perturbações naturais, como 
incêndios florestais, infestações por 
insetos, doenças das plantas, fenómenos 
meteorológicos extremos e catástrofes 
geológicas que escapam ao controlo de 
um Estado-Membro e não são por este 
significativamente influenciadas, podem 
resultar em emissões ou reduções 
temporárias de gases com efeito de estufa 
no setor LULUCF ou causar a inversão de 
anteriores absorções. Como a inversão 
pode também resultar de decisões de 
gestão, como as decisões relativas ao corte 
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traduzidas com exatidão na contabilidade 
LULUCF. A presente decisão deveria 
igualmente prever uma possibilidade 
limitada de os Estados-Membros excluírem 
da sua contabilidade LULUCF emissões 
resultantes de perturbações que não 
controlem. Todavia, o modo como os 
Estados-Membros aplicam essa 
possibilidade não deveria conduzir a uma 
indevida subcontabilização.

ou ao plantio de árvores, a presente decisão 
deveria assegurar que as inversões 
antropogénicas de absorções são sempre 
traduzidas com exatidão na contabilidade 
LULUCF. A presente decisão deveria 
igualmente prever uma possibilidade 
limitada de os Estados-Membros excluírem 
da sua contabilidade LULUCF emissões 
resultantes de perturbações na florestação, 
reflorestação e gestão florestal que não 
controlem, através da utilização de níveis 
e margens de fundo em conformidade 
com a Decisão 2/CMP.7.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Regulamento (UE) n.º 995/2010 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de outubro de 2010, que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam 
no mercado madeira e produtos da 
madeira1, exige que os operadores 
recorram a um conjunto de 
procedimentos e de medidas que facultem 
o acesso a informação sobre o 
fornecimento dos produtos de madeira 
abatida utilizados para fins energéticos, 
incluindo o país e as práticas de abate. 
Esta informação é compilada numa 
síntese que visa melhorar a contabilidade 
das emissões de gases com efeito de estufa 
em conformidade com a 
Diretiva 2009/28/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009, relativa à promoção da utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que altera e subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE2 e a 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a 
Diretiva 96/61/CE do Conselho3.
–––––––––––
1 JO L 295 de 12.11.2010, p 23.
2 JO L 140 de 5.6.2009 p. 16.
3 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Florestação»: a conversão direta em 
floresta, por ação humana, de terras não 
florestadas desde há pelo menos 50 anos, 
mediante o plantio, a sementeira e/ou a 
promoção pelo homem de fontes naturais 
de sementes, desde que a conversão tenha 
ocorrido depois de 1 de janeiro de 1990;

c) c) «Florestação»: a conversão direta em 
floresta, por ação humana, de terras não 
florestadas desde há pelo menos 50 anos, 
mediante o plantio, a sementeira e/ou a 
promoção pelo homem de fontes naturais 
de sementes, desde que a conversão tenha 
ocorrido depois de 31 de dezembro de 
1989;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Reflorestação»: a conversão direta em 
floresta, por ação humana, de terras não 
florestadas, mediante o plantio, a 
sementeira e/ou a promoção pelo homem 
de fontes naturais de sementes, em terras 
anteriormente cobertas de florestas mas 
que tinham sido convertidas em terras não 
florestadas, desde que a conversão tenha 
ocorrido depois de 1 de janeiro de 1990;

d) «Reflorestação»: a conversão direta em 
floresta, por ação humana, de terras não 
florestadas, mediante o plantio, a 
sementeira e/ou a promoção pelo homem 
de fontes naturais de sementes, em terras 
anteriormente cobertas de florestas mas 
que tinham sido convertidas em terras não 
florestadas, desde que a conversão tenha 
ocorrido depois de 31 de dezembro de 
1989;

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Desflorestação»: a conversão direta, 
por ação humana, de florestas em terras 
não florestadas, desde que tenha ocorrido 
depois de 1 de janeiro de 1990;

e) «Desflorestação»: a conversão direta, 
por ação humana, de florestas em terras 
não florestadas, desde que tenha ocorrido 
depois de 31 de dezembro de 1989;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

j) «Teor de carbono»: a massa de carbono 
armazenada num depósito de carbono, 
expressa em toneladas;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) «Produto de madeira abatida»: qualquer 
produto resultante do abate de madeira, 
incluindo materiais de madeira e casca, 
que tenha sido retirado do local do abate da 
madeira;

p) p) «Produto de madeira abatida»: 
qualquer material de madeira, incluindo 
casca, que tenha sido retirado do local do 
abate da madeira;

Or. en
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Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

t-A) «Nível de fundo»: a média de uma 
série temporal consistente e inicialmente 
completa que contenha as emissões de 
1990-2009 associadas a perturbações 
naturais ocorridas após a aplicação de um 
processo iterativo de remoção de valores 
extremos, tendo por base o dobro do 
desvio-padrão próximo do valor médio até 
não poderem ser identificados quaisquer 
valores extremos;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea t-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-B) «Margem»: o dobro do desvio-padrão 
da série temporal que define o nível de 
fundo;

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

u) «Valor de semivida»: o número de anos 
necessários para que o teor de carbono do 
conjunto dos produtos de madeira abatida
decresça até metade do seu valor inicial;
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Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) «Método da oxidação instantânea»: um 
método contabilístico que assume que a 
libertação para a atmosfera de toda a 
quantidade de carbono armazenada em 
produtos de madeira abatida ocorre no 
momento em que um Estado-Membro 
inclui esses produtos na sua contabilidade 
e em conformidade com a presente 
decisão;

v) «Método da oxidação instantânea»: um 
método contabilístico que assume que a 
libertação para a atmosfera de toda a 
quantidade de carbono armazenada em 
produtos de madeira abatida ocorre no 
momento do abate;

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de elaborar e manter uma 
contabilidade LULUCF

Obrigações contabilísticas para atividades 
LULUCF

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A)  Drenagem e reumidificação de zonas 
húmidas.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros - apoiados, se for 
caso disso, pela Comissão - devem efetuar 
quaisquer correções técnicas e novos 
cálculos necessários para incluir na sua 
contabilidade existente e recém-
elaborada, nos casos em que de outro 
modo seriam excluídos, os depósitos de 
carbono a que se refere o presente n.º 4 e 
os gases com efeito de estufa a que se 
refere o artigo 3.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – segundo parágrafo 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na contabilidade relativa a reflorestação, 
os Estados-Membros devem refletir apenas 
as emissões e absorções resultantes de tais 
atividades que se realizem em terrenos que 
a 1 de janeiro de 1990 não constituíam 
floresta.

1. Na contabilidade relativa a reflorestação, 
os Estados-Membros devem refletir apenas 
as emissões e absorções resultantes de tais 
atividades que se realizem em terrenos que 
a 31 de dezembro de 1989 não constituíam 
floresta.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os Estados-Membros incluírem 
na sua contabilidade alterações líquidas 
das emissões e absorções de dióxido de 
carbono (CO2) resultantes de atividades de 
florestação, reflorestação e desflorestação, 
tais alterações líquidas devem representar 
as emissões e absorções totais relativas aos 
anos de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, calculadas para 
cada ano desse período contabilístico pela 
diferença entre o teor de carbono a 31 de 
dezembro e o teor de carbono a 1 de 
janeiro do ano, com base em dados 
transparentes e verificáveis.

2. Os Estados-Membros devem 
contabilizar alterações líquidas das 
emissões e absorções de dióxido de 
carbono (CO2) resultantes de atividades de 
florestação, reflorestação e desflorestação.
Tais alterações líquidas devem representar 
as emissões e absorções totais relativas aos 
anos de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, calculadas para 
cada ano desse período contabilístico pela 
diferença entre as alterações líquidas das 
emissões e das absorções de dióxido de 
carbono, com base em dados transparentes 
e verificáveis.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando os Estados-Membros incluírem 
na sua contabilidade emissões de metano 
(CH4) ou de óxido nitroso (N2O) 
resultantes de atividades de florestação, 
reflorestação e desflorestação, tais
emissões devem representar as emissões 
totais relativas aos anos de cada período 
contabilístico especificado no anexo I, 
calculadas pela soma das emissões 
ocorridas em cada ano desse período 
contabilístico, com base em dados 
transparentes e verificáveis.

3. Os Estados-Membros devem 
contabilizar emissões de metano (CH4) ou 
de óxido nitroso (N2O) resultantes de 
atividades de florestação, reflorestação e 
desflorestação. Tais emissões devem 
representar as emissões totais relativas aos 
anos de cada período contabilístico 
especificado no anexo I, calculadas pela 
soma das emissões ocorridas em cada ano 
desse período contabilístico, com base em 
dados transparentes e verificáveis.

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem continuar 
a elaborar e manter uma contabilidade que 
reflita as emissões e absorções resultantes 
de terrenos identificados na contabilidade a 
que se refere o artigo 4.º, n.º 3, como afetos 
a florestação, reflorestação ou 
desflorestação, ainda que no terreno em 
causa já não se realize tal atividade.

4. Os Estados-Membros devem manter 
uma contabilidade para as emissões e 
absorções em terrenos que tenham sido
identificados na contabilidade a que se 
refere o artigo 4.º, n.º 3, como afetos a 
florestação, reflorestação ou 
desflorestação, ainda que no terreno em 
causa já não se realize tal atividade.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na contabilidade relativa à gestão 
florestal, os Estados-Membros devem 
incluir as emissões e absorções resultantes 
de tais 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 pelo seu nível de referência 
especificado no anexo II.

1. Os Estados-Membros devem 
contabilizar as emissões e absorções 
resultantes de atividades de gestão 
florestal, 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 pelo seu 
respetivo nível de referência de gestão 
florestal especificado no anexo II.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o resultado do cálculo referido 
no n.º 1 relativamente a determinado 
período contabilístico é negativo, os 
Estados-Membros devem introduzir, na 
respetiva contabilidade da gestão florestal, 
emissões e absorções totais equivalentes a 
não mais de 3,5 % das suas emissões no 
ano-base que adotam, tal como constam do 
relatório inicial revisto de cada 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, multiplicadas pelo número 
de anos desse período contabilístico.

2. Quando o resultado do cálculo referido 
no n.º 1 relativamente a determinado 
período contabilístico é negativo, os 
Estados-Membros devem introduzir, na 
respetiva contabilidade da gestão florestal, 
emissões e absorções totais equivalentes a 
não mais de 3,5 % das suas emissões no 
ano ou período-base que adotam, tal como 
constam do relatório inicial revisto de cada 
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, multiplicadas 
pelo número de anos desse período 
contabilístico.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os métodos de cálculo que aplicam na 
sua contabilidade das atividades de gestão 
florestal são coerentes com os métodos 
aplicados no cálculo dos seus níveis de 
referência especificados no anexo II, no 
tocante aos seguintes aspetos:

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os métodos de cálculo que aplicam na 
sua contabilidade das atividades de gestão 
florestal estão em conformidade com o 
anexo II da Decisão 2/CMP.6 e são 
coerentes com os métodos aplicados no 
cálculo dos seus níveis de referência 
especificados no anexo II, no tocante aos 
seguintes aspetos:

Or. en
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos de madeira abatida; Suprimido

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
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 
que propõem para o período contabilístico 
seguinte, em conformidade com a 
metodologia de cálculo dos níveis de 
referência constante das decisões 2/CMP.7 
e 2/CMP.6.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
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 

5. Se houver alterações nas 
decisões 2/CMP.6 ou 2/CMP.7, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar seis meses após a 
adoção dessas alterações, níveis de 
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referência revistos que as reflitam. referência revistos que as reflitam.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
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 contabilizar, em 
conformidade com 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

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – primeiro parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem incluir na 
contabilidade a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 1, relativa aos produtos de madeira 
abatida, as emissões resultantes dos 
seguintes produtos de madeira abatida, 
calculadas de acordo com os valores da 
função de decomposição de primeira 
ordem e com os valores de semivida 
predefinidos que o anexo III especifica:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os produtos de madeira abatida 
importados, independentemente da sua 
origem, não devem ser contabilizados pelo 
Estado-Membro importador. 

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que optem por 
utilizar os seus próprios valores de 
semivida em relação a produtos de 
madeira abatida exportados devem 
notificar a Comissão um ano antes do 
final do período contabilístico para 
análise e aprovação.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem utilizar 
valores de semivida próprios em relação a 
produtos de madeira abatida colocados no 
mercado na União que divirjam dos 
utilizados pelo Estado-Membro 
importador na sua contabilidade nos 
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termos do artigo 3.º, n.º 1. 

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem contabilizar 
as emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida provenientes da 
desflorestação tendo por base a oxidação 
instantânea.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
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 
contabilizar as emissões resultantes de 
produtos de madeira abatida para fins 
energéticos utilizando o método da 
oxidação instantânea. Os 
Estados-Membros devem proceder ao 
acompanhamento dos produtos de 
madeira abatida fora da União e que são 
utilizados para fins energéticos no 
Estado-Membro, por forma a facultar 
uma síntese das emissões, indicando 
simultaneamente o país de abate e se este 
foi feito de um modo sustentável.

Or. en
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Alteração 41

Proposta de regulamento
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. Na contabilidade relativa à gestão de 
solos agrícolas e à gestão de pastagens, 
cada Estado-Membro deve contabilizar 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 
ou período-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 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Na contabilidade relativa à drenagem ou 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.

Na contabilidade relativa à drenagem ou à 
reumidificação de zonas húmidas, os 
Estados-Membros devem contabilizar as 
emissões e absorções resultantes dessas 
atividades em todos os terrenos drenados 
ou reumidificados desde 1990.

Or. en
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Alteração 43

Proposta de regulamento
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) e d). Se excluírem tais 
emissões, os Estados-Membros devem 
igualmente excluir quaisquer absorções 
subsequentes em terrenos nos quais tenham 
ocorrido essas perturbações naturais. 

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em relação às atividades de 
florestação e reflorestação a que se refere 
o artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e b), os 
Estados-Membros devem calcular um 
nível de fundo para as emissões 
resultantes de perturbações naturais. Em 
conformidade com a Decisão 2/CMP.7, os 
Estados-Membros podem excluir, 
anualmente ou no final do período 
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contabilístico a que se refere o anexo I, as 
emissões resultantes de perturbações 
naturais que num único ano excedam o 
nível de fundo de florestação e 
reflorestação acrescido da margem.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em relação às atividades de gestão 
florestal a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea d), os Estados-Membros devem 
calcular um nível de fundo para as 
emissões resultantes de perturbações 
naturais. Em conformidade com a 
Decisão 2/CMP.7, os Estados-Membros 
podem excluir da contabilidade, 
anualmente ou no final do período 
contabilístico a que se refere o anexo I, as 
emissões resultantes de perturbações 
naturais que num único ano excedam o 
nível de fundo de gestão florestal 
acrescido da margem.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Não serão 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 
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referência dos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 6.º, n.os 4, 5 ou 
6.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros, apoiados pela 
Comissão se for caso disso, devem efetuar 
quaisquer correções técnicas ou novos 
cálculos ao seu nível de referência da 
gestão florestal especificada no anexo II, 
por forma a incluir o nível de fundo das 
emissões associadas às perturbações 
naturais anuais, se o mesmo não for de 
outra forma incluído em conformidade 
com o presente n.º 1.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
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 

2. Os Estados-Membros devem calcular as 
emissões e absorções líquidas previstas do 
n.º 1-A ao n.º 1-D e devem fornecer 
informações transparentes:
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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. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O Estado-Membro identifica todas as 
terras excluídas da contabilidade imposta 
pelo artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e d), 
incluindo nessa identificação a localização 
geográfica, o ano e o tipo de perturbação 
natural;

a) Demonstra que todas as terras sujeitas a 
exclusão estão identificadas, incluindo a 
localização georreferenciada, o ano e o 
tipo de perturbação natural;

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O Estado-Membro faz uma estimativa 
das emissões anuais não-antropogénicas 
de gases com efeito de estufa por fontes
resultantes de perturbações naturais e as 
subsequentes absorções nas terras 
excluídas;

b) Demonstra como são estimadas as
emissões anuais resultantes de 
perturbações naturais e as subsequentes 
absorções nessas terras;

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não houve reafetação do solo nas terras 
excluídas e o Estado-Membro utiliza 
métodos e critérios transparentes e 
verificáveis para identificar reafetações 
do solo nessas terras;

c) Demonstra que não houve reafetação do 
solo nas terras às quais se aplica a 
exclusão e explica os métodos e os 
critérios para identificação de quaisquer 
futuras alterações na reafetação do solo 
nessas terras durante o período 
contabilístico;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sempre que possível, o Estado-Membro 
toma medidas para gerir ou controlar o 
impacto das perturbações naturais;

d)  Demonstra que as ocorrências se 
encontravam fora do controlo e não 
foram significativamente influenciadas 
pelo Estado-Membro no período 
contabilístico, comprovando os esforços 
feitos para evitar, gerir ou controlar as 
ocorrências para as quais são pedidas 
exclusões;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Sempre que possível, o Estado-Membro 
toma medidas para reabilitar as terras 

e) e) Demonstra os esforços envidados 
para reabilitar, se for caso disso, as terras 
relativamente às quais é requerida 
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excluídas; exclusão;

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As emissões resultantes de produtos de 
madeira abatida que é objeto de
recuperação não foram excluídas da 
contabilidade.

f) Demonstra que as emissões ligadas à 
recuperação não foram excluídas da 
contabilidade.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem excluir 
da contabilidade as emissões resultantes 
de perturbações naturais nas terras 
sujeitas a reafetação do solo na sequência 
de perturbações.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos cálculos atinentes às obrigações 
contabilísticas que lhe competem de 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
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 os requisitos de 
informação a que se refere o n.º 2, em 
função do progresso científico ou para 
refletir as revisões da Decisão 2/CMP.7 ou 
de qualquer outro ato adotado pelos 
organismos da CQNUAC ou do Protocolo 
de Quioto.

Or. en
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

1. 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.

1. 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 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

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Descrição das tendências passadas das 
emissões e absorções;

a) Descrição das tendências passadas e 
recentes das emissões e absorções, 
incluindo tendências históricas, na 
medida em que possam ser reconstruídas;

Or. en



PE491.221v01-00 34/41 PR\907927PT.doc

PT

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Previsões para as emissões e 
absorções consistentes com as tendências 
verificadas na população, na criação de 
infraestruturas, na utilização de energia, 
na intensidade da agricultura e na 
silvicultura;

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
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) c) Análise do potencial para reduzir as 
emissões e aumentar as absorções, 
melhorando simultaneamente a 
capacidade geral de sumidouro;

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 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;

e) Políticas previstas para dar execução às 
medidas referidas na alínea d) e, conforme 
adequado, para as integrar noutras 
políticas, incluindo planos de ação 
nacionais para as energias renováveis, 
planos de ação para as florestas e planos 
estratégicos nacionais, com uma descrição 
pormenorizada do efeito esperado dessas 
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medidas nas emissões e absorções;

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 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. Os 
Estados-Membros devem respeitar essas 
linhas orientadoras na apresentação dos 
seus planos de ação LULUCF e cumprir 
os requisitos enunciados nas alíneas a) e 
f) do primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – primeiro parágrafo

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.

3. No prazo de três meses após receber 
todas as informações pertinentes desse 
Estado-Membro, a Comissão deve avaliar 
o projeto do plano de ação LULUCF do 
Estado-Membro e assegurar que está em 
conformidade com as linhas orientadoras 
e os requisitos enunciados nas alíneas a) 
a f) do n.º 2. 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.



PE491.221v01-00 36/41 PR\907927PT.doc

PT

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode solicitar a um 
Estado-Membro que modifique ou 
complemente esses planos a fim de 
assegurar que cumprem os requisitos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

1. 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.

1. A Comissão deve avaliar a execução, 
pelos Estados-Membros, dos seus planos 
de ação LULUCF, no prazo de seis meses 
após receber os relatórios, e emitir, 
conforme adequado, recomendações para 
novas ações. Os Estados-Membros devem 
ter em devida conta as recomendações da 
Comissão.

Or. en

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve publicar esses relatórios A Comissão deve proporcionar, com o 
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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.

apoio dos Estados-Membros, 
oportunidades precoces e eficazes para a 
participação do público durante a 
preparação, modificação e análise dos 
planos de ação LULUCF, em 
conformidade com o artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006. A 
Comissão e os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público, por via 
eletrónica, os planos de ação LULUCF, 
as avaliações e os relatórios, tendo em 
vista a sua divulgação rápida e 
sistemática junto do público, em 
conformidade com as suas respetivas 
obrigações nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006 e da 
Diretiva 2003/4/CE.

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve instituir um mecanismo 
de análise técnica que vise assegurar, se 
for caso disso, a consistência entre as 
normas contabilísticas da União e aquelas 
acordadas e adotadas pelos organismos da 
CQNUAC ou do Protocolo de Quioto, ou 
de outro acordo multilateral com 
pertinência para as alterações climáticas 
celebrado pela União.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contabilizar o uso do solo, a reafetação do solo e a silvicultura (LULUCF) é um 
elemento-chave da política energética com potencial para, entre outros aspetos, contribuir 
para a atenuação, adaptação, conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos 
naturais. Um primeiro passo no sentido de incluir os setores LULUCF nos esforços de 
redução da UE e de assegurar a complementaridade entre as políticas da União é estabelecer 
regras sólidas de contabilização das emissões e absorções decorrentes de atividades LULUCF.

A este respeito, a contabilidade LULUCF na União Europeia deve ser orientada por três 
objetivos fundamentais:

 facilitar o cumprimento das obrigações  internacionais independentes dos 
Estados-Membros e da União Europeia como Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) e do Protocolo de Quioto;

 proporcionar uma coerência das políticas com a legislação existente e prevista da 
União relativa à futura coordenação e integração, incluindo, mas não exclusivamente, 
a Política Agrícola Comum (PAC) e a Diretiva Energias Renováveis; e

 assegurar que as práticas e as metodologias contabilísticas estão em conformidade 
com os princípios aceites de transparência, consistência, comparabilidade, caráter 
exaustivo e exatidão – não só nos Estados-Membros, mas entre eles enquanto 
membros da União Europeia. 

O relator adota aqui uma abordagem cirúrgica que procura atingir estes objetivos, embora 
reconheça que muito do trabalho já foi realizado através de decisões tomadas na Conferência 
das Partes na CQNUAC e nas reuniões das Partes no Protocolo de Quioto, incluindo as 
decisões 16/CMP.1, 2/CMP.6 e 2/CMP.7. A União Europeia tem igualmente de estar 
consciente do papel fundamental de liderança que desempenha em matéria de clima e, quando 
for preferível ou exigida harmonização, deve procurar o maior denominador comum entre os 
seus Estados-Membros.

Por conseguinte, o relator saúda a decisão proposta, mas considera que precisa de ser 
clarificada e reforçada em vários aspetos.

Obrigações contabilísticas

A obrigação de estabelecer e de contabilizar as emissões e absorções de toda a gama de 
categorias de atividade relacionadas com os solos e que libertam emissões é um passo 
importante no sentido da inclusão desses setores nos esforços de redução da União. Em 
Durban, a drenagem e reumidificação de zonas húmidas continuou a ser uma atividade 
voluntária nos termos da Decisão 2/CMP.7, a basear-se em metodologias de estimativa 
relativas a zonas húmidas, a solos convertidos em zonas húmidas e ao uso dos solos orgânicos 
drenados nas orientações mais recentemente adotadas no âmbito do Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas («IPCC») ou incentivadas pela Conferência 



PR\907927PT.doc 39/41 PE491.221v01-00

PT

das Partes ou quaisquer outros esclarecimentos subsequentes acordados por esta. A 
contabilização da drenagem e reumidificação de zonas húmidas apenas por alguns 
Estados-Membros conduz a inconsistências por toda a União. 

Por conseguinte, o relator propõe a inclusão da drenagem e reumidificação de zonas húmidas 
como categoria de atividade para a qual é adequada a contabilização obrigatória.

Regras contabilísticas gerais 

A contabilização exata das alterações ao teor de carbono para cada categoria de atividade 
requer a inclusão de depósitos de carbono e gases com efeito de estufa conhecidos. Além 
disso, na perspetiva de assegurar a harmonização com vista a uma maior integração nos 
compromissos de redução e na legislação existente e prevista da União, deve exigir-se a todos 
os Estados-Membros que contabilizem o teor de carbono utilizando os mesmos depósitos de 
carbono e gases com efeito de estufa. Na medida em que os Estados-Membros necessitam de 
apoio para a realização de ajustes e correções técnicas na contabilização dos depósitos de 
carbono e dos gases com efeito de estufa que, de outro modo, seriam excluídos dessa 
contabilização, a Comissão deve prestar assistência quando adequado. 

Por conseguinte, o relator propõe que se exija a contabilização de todos os depósitos de 
carbono e gases com efeito de estufa para cada categoria de atividade e insta a Comissão a 
prestar assistência.

Produtos de madeira abatida

Em Durban, foi decidido que os produtos de madeira abatida devem ser contabilizados tendo 
por base a oxidação instantânea – ou seja, o carbono armazenado na madeira é considerado 
libertado no abate – a menos que estejam disponíveis dados transparentes e verificáveis para 
determinadas categorias de produtos de madeira abatida; nesse caso, deve ser estimada 
utilizando a função de decomposição de primeira ordem com valores de semivida 
predefinidos. Os Estados-Membros podem igualmente utilizar dados próprios de cada país 
para substituir os valores de semivida predefinidos. Esta estrutura pode resultar em potenciais 
inconsistências dentro da União, tais como: i) dois Estados-Membros utilizam valores de 
semivida próprios de cada país para um terceiro país e que diferem uns dos outros; ou ii) um 
Estado-Membro utiliza valores de semivida próprios do país para outro Estado-Membro que 
são diferentes dos que este utiliza para si. É preciso eliminar estas potenciais inconsistências 
antes que ocorram.

Por conseguinte, o relator propõe primeiro que se exija aos Estados-Membros que notifiquem 
a Comissão para que analise e aprove a sua decisão de utilizar valores de semivida próprios 
do país para produtos de madeira abatida exportados para fora da União e, de seguida, que se 
proíba os Estados-Membros de utilizar valores de semivida próprios do país para produtos de 
madeira abatida colocados no mercado dentro da União que se desviem daqueles utilizados 
pelo Estado-Membro importador.  

Além disso, o atual quadro para contabilização de produtos de madeira abatida cria 
disparidades a nível de dados quando esses produtos são utilizados para fins energéticos. Este 
facto é particularmente pertinente no que se refere a biomassa lenhosa utilizada em bioenergia 
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e ao pressuposto de zero emissões subjacente à Diretiva Energias Renováveis e ao Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE. Embora seja exigido aos Estados-Membros que 
contabilizem os produtos de madeira abatida internamente utilizados para fins energéticos 
tendo por base a oxidação instantânea - fornecendo, por conseguinte, um mecanismo dentro 
da União e um quadro jurídico para contabilizar essas emissões - nem sempre isso acontece 
em relação a países terceiros. A iminente entrada em vigor do Regulamento da UE relativo à 
madeira, juntamente com a modernização do Código Aduaneiro Comunitário, faculta 
ferramentas atempadas para apoiar a eliminação dessa disparidade a nível de dados.

Por conseguinte, o relator propõe que se exija aos Estados-Membros que localizem e 
contabilizem para fins indicativos apenas emissões de produtos de madeira abatida fora da 
União e utilizada para fins energéticos dentro do Estado-Membro, tendo por base a oxidação 
instantânea, fornecendo simultaneamente informação sobre o país de abate e se este foi 
realizado de uma forma sustentável.

Perturbações naturais

Em Durban, as emissões libertadas por perturbações naturais podem ser excluídas de 
atividades de florestação, reflorestação e gestão florestal em determinadas circunstâncias. A 
abordagem requer que os Estados-Membros estimem níveis de fundo e margens a fim de 
estabelecerem que emissões podem ser excluídas e permite a exclusão dessas emissões apenas 
quando são satisfeitas determinadas condições. A Decisão 2/CMP.7 requer igualmente que os 
Estados-Membros utilizem na florestação e reflorestação as mesmas metodologias aplicadas à 
gestão florestal. Contudo, a necessidade de consistência não se limita apenas a categorias de 
atividade, mas também a Estados-Membros.  

Por conseguinte, o relator propõe que os Estados-Membros calculem níveis de fundo e 
margens e cumpram as condições nos termos da Decisão 2/CMP.7 e que façam as correções e 
os ajustes técnicos correspondentes consoante necessário, a fim de tornar conforme a sua 
contabilidade.

Definições

Vários termos utilizados ao longo do documento não estão definidos ou requerem uma maior 
clarificação. Esses termos são pertinentes para a compreensão e aplicação uniformes das 
obrigações identificadas ao longo da decisão.

Por conseguinte, o relator propõe que se inclua ou clarifique definições para teor de carbono, 
reflorestação, florestação, desflorestação, produtos de madeira abatida, nível de fundo, 
margem, valor de semivida e oxidação instantânea.

Planos de ação LULUCF

Os Estados-Membros devem explorar ações para reduzir emissões e manter ou incrementar 
absorções das categorias de atividade aqui abordadas. Essas atividades devem, 
nomeadamente, identificar tendências e explorar uma maior integração noutras políticas da 
União. A Comissão deve ter a obrigação de fornecer orientação e assistência técnica aos 
Estados-Membros, conforme adequado, e ter poder para emitir recomendações para novas 
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ações. Deve ser prevista a participação do público e transparência, conforme exigido nos 
termos de outra legislação da União. 

Por conseguinte, o relator propõe que se clarifique o conteúdo dos planos de ação LULUCF 
por forma a incluir tendências recentes e previsões de emissões e absorções e medidas para 
integrar os setores LULUCF noutras políticas da União. Além disso, inclui-se linguagem que 
clarifica o papel da Comissão e as obrigações de facultar o acesso a informação e participação 
do público.


