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Texto da Comissão Alteração 

O plano de contabilidade florestal nacional 

deve conter todos os elementos 

enumerados no anexo IV, secção B, e 

incluir um novo nível de referência 

florestal proposto – determinado com base 

na continuação das atuais práticas e 

intensidade de gestão florestal 

documentadas entre 1990 e 2009 por tipo 

de floresta e por classe de idade nas 

florestas nacionais – expresso em toneladas 

de equivalente 2 por ano. 

O plano de contabilidade florestal nacional 

deve conter todos os elementos 

enumerados no anexo IV, secção B, e 

incluir um novo nível de referência 

florestal – determinado com base na 

continuação das atuais práticas de gestão 

florestal, de acordo com os melhores 

dados disponíveis, documentadas entre 

2000 e 2012 por tipo de floresta e por 

classe de idade nas florestas nacionais – 

expresso em toneladas de equivalente CO2 

por ano.  

Um aumento do abate por parte de um 

Estado-Membro, com base em práticas 

sustentáveis de gestão florestal e nas 

políticas nacionais adotadas até à data de 

apresentação do nível de referência 

florestal, deve respeitar as seguintes 

condições:   

(a) os solos florestais geridos devem 

continuar a ser um sumidouro de gases 

com efeitos de estufa; e  

(b) as formas de manter ou de reforçar os 

sumidouros e reservatórios de gases 

com efeito de estufa até 2050, a fim de 

cumprir o objetivo estabelecido no 
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artigo 4.º, n.º 1, do Acordo de Paris, 

nomeadamente alcançar um equilíbrio 

entre as emissões antropogénicas por 

fontes e as remoções por sumidouros de 

gases com efeito de estufa na segunda 

metade deste século, sejam definidas 

numa estratégia a longo prazo com 

baixas emissões de carbono. 

A Comissão pode conceder uma 

derrogação relativa ao período de base 

2000-2012, mediante um pedido 

fundamentado de um Estado-Membro em 

que justifique a necessidade absoluta de 

tal derrogação por motivos relacionados 

com a disponibilidade dos dados, tais 

como os períodos dos inventários das 

florestas. 
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