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Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão apresenta um 

relatório em 2027, para o período de 2021 

a 2025, e em 2032, para o período de 2026 

a 2030, sobre o total das emissões e 

remoções de gases com efeito de estufa da 

União para cada uma das categorias 

contabilísticas referidas no artigo 2.º do 

Regulamento (UE) .../... (LULUCF), 

calculado como o total das emissões e 

remoções comunicadas para o período, 

menos o valor obtido multiplicando por 

cinco a média anual das emissões e 

remoções comunicadas da União no 

período de 2000 a 2009. Com base nas 

conclusões do relatório, a Comissão 

apresenta, se necessário, propostas que 

assegurem a integridade da meta global 

da União para 2030 de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa e a 

sua contribuição para os objetivos do 

Acordo de Paris. 

 (A presente alteração visa substituir o n.º 

2-C na alteração 175 do relatório das 

Comissões ENVI/ITRE, A8-0402/2017). 
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Justificação 

Adaptação técnica, tendo em conta o disposto nos artigos 12.º, n.º 2-A, e 15.º, n.º 1, segunda parte do 

regulamento relativo à inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das 

atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas no Quadro de Ação 

relativo ao Clima e à Energia para 2030, que altera o Regulamento (UE) n.º 525/2013 e a Decisão n.º 

529/2013/UE (LULUCF). A presente alteração substitui o n.º 2-C na alteração 175 do relatório das 

Comissões ENVI/ITRE, em consonância com o resultado das negociações com o Conselho sobre o 

Regulamento LULUCF, de 14 de dezembro de 2017. 

 


