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I. INTRODUÇÃO

1. Em 18 de outubro de 2012, a Comissão apresentou a proposta em epígrafe, baseada no 

artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, no que diz 

respeito a algumas das disposições propostas, no artigo 114.º do mesmo Tratado.

A proposta1 destina-se a alterar as diretivas relativas à qualidade dos combustíveis (98/70/CE, 

com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2009/30/CE, a seguir designada por "Diretiva 

Qualidade dos Combustíveis") e às fontes de energia renováveis (2009/28/CE, a seguir 

designada por "Diretiva Renováveis"), com base na obrigação incluída nestas duas diretivas, 

de a Comissão apresentar um relatório no qual deve analisar o impacto das alterações 

indiretas do uso do solo2 sobre as emissões de gases com efeito de estufa e abordar meios de 

minimizar esse impacto, e, se for caso disso, acompanhar o relatório de uma proposta.3

Em 11 de julho de 2013, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar do Parlamento Europeu votou o seu relatório, tendo seguidamente o Parlamento 

Europeu adotado a sua posição em primeira leitura, em 11 de setembro de 2013.4

Em 13 de junho de 2014, o Conselho chegou a acordo político sobre o projeto de proposta. 

Após a revisão jurídico-linguística, o Conselho adotou a sua posição em 9 de dezembro

de 2014 de acordo com o processo legislativo ordinário previsto no artigo 294.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia.

Nos seus trabalhos, o Conselho tomou em consideração o parecer do Comité Económico e 

Social Europeu. O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432
2 "AIUS".
3 Artigo 7.º-D, n.º 6, da Diretiva 2009/30/CE e artigo 19.º, n.º 6, da Diretiva 2009/28/CE.
4 A7-0279/2013.
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II. OBJETIVO

O objetivo da proposta da Comissão é iniciar a transição para biocombustíveis que permitam 

reduções substanciais das emissões de gases com efeito de estufa quando são também 

comunicadas as emissões estimadas decorrentes de alterações indiretas do uso do solo. 

Embora a Comissão realce que os investimentos existentes devem ser protegidos, os objetivos 

da proposta da Comissão e os seus principais elementos são:

– limitar a contribuição dos biocombustíveis convencionais (com um risco de emissões 

ligadas às AIUS) para a concretização dos objetivos da Diretiva Energias Renováveis;

– melhorar o desempenho dos processos de produção de biocombustíveis em termos de 

gases com efeito de estufa (reduzindo as emissões associadas) mediante o aumento do 

limiar de redução de gases com efeito de estufa aplicável a novas instalações, sob 

reserva de proteção das instalações já em funcionamento;

– incentivar uma maior penetração no mercado dos biocombustíveis avançados (com um 

baixo nível de emissões ligadas às AIUS), permitindo que estes combustíveis 

contribuam mais do que os biocombustíveis convencionais para os objetivos 

estabelecidos na Diretiva Energias Renováveis;

– melhorar a comunicação das emissões de gases com efeito de estufa, obrigando os 

Estados-Membros e os fornecedores de combustíveis a comunicarem as emissões 

estimadas de biocombustíveis decorrentes de alterações indiretas do uso do solo.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA

1. Generalidades

Embora o Conselho concorde com a Comissão e o Parlamento no que diz respeito aos 

principais objetivos da proposta, a abordagem do Conselho implica alterações à proposta 

original. O Conselho visa uma abordagem equilibrada que tenha em conta a necessidade de 

dar resposta

– ao fenómeno das AIUS na sua totalidade,

– ao objetivo de oferecer incentivos aos biocombustíveis mais avançados,

– a uma perspetiva de investimento mais clara e à proteção dos investimentos realizados 

com base na legislação em vigor na UE.
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Em resultado desta abordagem, a posição do Conselho altera, em certa medida, a proposta 

original da Comissão, para que esta reflita, em especial, a situação atual e as incertezas que 

rodeiam as estimativas das AIUS, bem como as circunstâncias e perspetivas para a produção e 

consumo de biocombustíveis, reformulando-a e suprimindo algumas das disposições do texto. 

Isto implica que não foi aceite pelo Conselho nenhuma das alterações introduzidas no parecer 

do Parlamento Europeu em primeira leitura e relacionadas. Além disso, algumas das 

alterações propostas não foram aceites porque se considerou que estas não contribuíam 

adequadamente para os objetivos da diretiva, e outras disposições foram reformuladas no 

sentido de clarificar e reforçar a diretiva.

As alterações de conteúdo são indicadas nos pontos seguintes.

2. Questões políticas fundamentais

i) Limiar para os biocombustíveis convencionais e novas instalações

A Comissão propôs limitar a 5 % a contribuição dos biocombustíveis e biolíquidos 

produzidos a partir de cereais e de outras culturas ricas em amido, culturas açucareiras e 

oleaginosas para a concretização dos objetivos da Diretiva Renováveis, sem prever 

quaisquer limites para o seu consumo global.
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Embora o Conselho considere que um limiar pode constituir um instrumento político 

para reduzir as AIUS, o Conselho entende que a proposta da Comissão tem de ser 

modificada tendo em vista os objetivos supramencionados. O Conselho defende um 

valor de 7% para o limiar. Note-se que o Parlamento também aumentou, na sua 

alteração 181, o valor do limiar proposto pela Comissão (para 6%, incluindo culturas 

energéticas). O Conselho não apoia a alteração 184/REV do Parlamento, que aplica o 

limiar também ao objetivo de redução da intensidade de gases com efeito de estufa da 

Diretiva Qualidade dos Combustíveis, e assinala que a Comissão não incluiu a aplicação 

do limiar na sua proposta. O Conselho considera que a sua aplicação não é adequada 

uma vez que o objetivo da Diretiva Qualidade dos Combustíveis é a redução da 

intensidade de gases com efeito de estufa do cabaz de combustíveis da UE.

Além disso, embora aceite que a contribuição para a concretização dos objetivos da 

Diretiva Renováveis seja limitada, o Conselho considera igualmente que um limiar não 

deve limitar a flexibilidade dos Estados-Membros estabelecendo que as quantidades de 

biocombustíveis que excedam este limiar sejam consideradas não sustentáveis e, por 

isso, não tenham acesso a apoio nos Estados-Membros. Por conseguinte, o Conselho 

não pode aceitar a alteração 89 do Parlamento Europeu.

Quanto a novas instalações, o Conselho concorda, em princípio, com a abordagem da 

Comissão, também apoiada pelo Parlamento, de apresentar um limiar mínimo de 60% 

para a redução de gases com efeito de estufa aplicável aos biocombustíveis e 

biolíquidos produzidos em novas instalações (à data de entrada em vigor da diretiva, em 

vez da data fixa de 1 de julho de 2014 que tinha sido proposta).
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ii) Estimativas, comunicações e revisões das AIUS

No seu texto original, a Comissão inclui a obrigação de os Estados-Membros / 

fornecedores de combustíveis adicionarem uma estimativa para as emissões decorrentes 

das AIUS nas suas comunicações, para efeitos de cálculo da redução nas emissões de 

gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida resultante da utilização de 

biocombustíveis / biolíquidos. São propostos novos anexos (V para a Diretiva 

Qualidade dos Combustíveis e VIII para a Diretiva Renováveis) com estimativas das 

emissões decorrentes das AIUS para determinados grupos de matérias-primas5.

O Conselho considera que estas disposições devem refletir melhor o grau de incerteza 

em torno da modelização, pressupostos e estimativas das AIUS resultantes, procurando 

ao mesmo tempo compreender o fenómeno das AIUS e apoiando o desenvolvimento de 

melhores dados científicos. O texto do Conselho prevê, por conseguinte, intervalos que 

ilustram esta incerteza em torno das estimativas provisórias das emissões decorrentes 

das AIUS nos novos anexos supramencionados. Com base nas comunicações dos 

Estados-Membros / fornecedores de combustível sobre as quantidades de 

biocombustíveis / biolíquidos em cada categoria de matérias-primas enumerada nesses 

anexos, a Comissão produziria o seu relatório, incluindo as gamas de valores, com o 

objetivo de reduzir a margem de incerteza e criar, por conseguinte, uma base científica 

mais robusta. Além disso, no que diz respeito a comunicações e revisões, a Comissão 

analisaria também os possíveis impactos de políticas da UE como as políticas de 

ambiente, clima e agricultura, e se estas poderiam ser tidas em conta.

                                               
5 Cereais e outras culturas ricas em amido, culturas açucareiras e oleaginosas.
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Foram também incluídos elementos de revisão reforçada, combinada com uma nova 

definição de biocombustíveis / biolíquidos de risco reduzido de AIUS, incluindo o 

estabelecimento de critérios para a identificação e certificação de biocombustíveis de 

risco reduzido de AIUS, tais como os obtidos através do aumento de rendimento, assim 

como a consideração de sistemas de certificação para biocombustíveis de risco reduzido 

de AIUS e de produção de biolíquidos por meio de medidas de atenuação a nível de 

projeto. A cláusula de revisão mantém a possibilidade de introduzir fatores relativos ao 

cálculo ajustado das AIUS nos critérios de estabilidade. Além disso, no artigo relativo à 

revisão, a posição do Conselho convida a Comissão, tal como se constata nas alterações 

189, 107 e 190 do Parlamento, a incluir na sua revisão as últimas informações 

disponíveis em relação aos principais pressupostos para as estimativas de AIUS como 

tendências no rendimento e produtividade agrícola, a alocação de coprodutos e a 

alteração global do uso do solo e as taxas de desflorestação identificadas.

O Conselho não pode aceitar a alteração 60 do Parlamento, que visa incluir fatores de 

AIUS no cálculo das emissões de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida 

resultantes da utilização de biocombustíveis, a partir de 2020, na Diretiva Qualidade dos 

Combustíveis, devido às considerações supramencionadas sobre a natureza das 

estimativas das AIUS. Além disso, como abordagem geral, a posição do Conselho visa a 

maior coerência possível das alterações às diretivas Qualidade dos Combustíveis e 

Renováveis.

O Conselho é de opinião que, por razões de coerência entre as duas diretivas alteradas, o 

novo anexo VIII da Diretiva Renováveis, com a redação que lhe foi dada pela posição 

do Conselho, deve ser mantido juntamente com o novo anexo V da Diretiva Qualidade 

dos Combustíveis e, ao contrário do previsto pela alteração 104 do Parlamento, não 

deve ser suprimido.



10710/2/14 REV 2 ADD 1 ip/ll/jc 8
DPG PT

iii) Incentivos para biocombustíveis avançados

Para reforçar os incentivos para os biocombustíveis avançados, além do limiar aplicável 
aos biocombustíveis convencionais, a Comissão propôs um regime para promover ainda 
mais esses biocombustíveis provenientes de matérias-primas que não criam uma procura 
adicional de terrenos, sugerindo que o seu teor energético deve contar quatro vezes para 
a concretização do objetivo de 10% relativo aos transportes, tal como está previsto na 
Diretiva Renováveis. Propõe-se para esta diretiva um novo anexo IX, que inclua essas 
matérias-primas, tais como detritos e resíduos.

Na sua posição, o Parlamento Europeu incluiu objetivos obrigatórios para os Estados-
-Membros, de forma a que o consumo de energia com origem em biocombustíveis 
avançados atinja gradualmente os valores de, pelo menos, 0,5% em 2016 e 2,5% 
em 2020. O anexo IX é classificado em três categorias diferentes nas partes A, B e C, de 
acordo com as quais certas matérias-primas contariam uma, duas ou quatro vezes para a 
concretização do objetivo de 10% para os transportes, e apenas aquelas nas partes A e C 
contariam para cumprir os objetivos definidos em matéria de biocombustíveis 
avançados.

O Conselho partilha o objetivo de promoção do consumo de biocombustíveis avançados 
com um risco reduzido de AIUS. No entanto, fortes dúvidas sobre os benefícios da 
quádrupla contabilização de certas matérias-primas, tal como proposto pela Comissão, 
prevalecem no Conselho, com base em preocupações quanto a eventuais distorções de 
mercado e fraudes; um sistema desta natureza não foi considerado o instrumento mais 
eficaz para incentivar os biocombustíveis avançados. Assim, a posição do Conselho 
inclui vários elementos para promover os biocombustíveis avançados, dando ao mesmo 
tempo flexibilidade aos Estados-Membros, de acordo com as suas possibilidades e 
circunstâncias nacionais: os Estados-Membros têm de definir objetivos nacionais para 
os biocombustíveis avançados com base num valor de referência de 0,5 pontos 
percentuais como margem em torno do objetivo de 10% para as energias renováveis nos 
transportes, tal como é previsto na Diretiva Renováveis. Os Estados-Membros podem 
fixar um objetivo mais baixo, baseado em três categorias de razões. No entanto, teriam 
sempre de justificar a fixação de um objetivo com uma diferença superior a 0,5 pontos 
percentuais e comunicar as razões para um défice na concretização dos seus objetivos 
nacionais para os biocombustíveis avançados. A Comissão publicará um relatório de 
síntese sobre os progressos dos Estados-Membros em direção aos seus objetivos 
nacionais para os biocombustíveis avançados.
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Por conseguinte, embora encare os objetivos nacionais juridicamente não vinculativos 
para os biocombustíveis avançados como um incentivo eficaz e um sinal claro de 
investimento, o Conselho não pode apoiar a natureza e a trajetória do objetivo para os 
biocombustíveis avançados que consta da posição do Parlamento devido a preocupações 
relacionadas tanto com a disponibilidade como com os custos destes biocombustíveis. O 
Conselho e o Parlamento, na sua alteração 111, parecem concordar com a necessidade 
de uma revisão para incluir a avaliação da disponibilidade desses biocombustíveis e 
para ter em conta as questões ambientais, económicas e sociais nesse contexto, bem 
como a possibilidade de estabelecer critérios adicionais para assegurar a sua 
sustentabilidade.

Como incentivos adicionais para os biocombustíveis avançados, a posição do Conselho 

alarga a ferramenta de transferências estatísticas da Diretiva Renováveis a fim de cobrir 

esses biocombustíveis avançados, e a dupla contabilização da contribuição destes 

biocombustíveis é alargada para os objetivos globais dessa diretiva.

A posição do Conselho inclui um novo anexo IX alterado, que foi alargado com o 

propósito de abranger, na sua parte A, mais itens como os detritos e resíduos da 

silvicultura, bem como resíduos orgânicos de particulares, cujo teor energético seria 

contabilizado duas vezes para a concretização dos objetivos. A parte B incluiria apenas 

os óleos alimentares usados e as gorduras animais, cuja contribuição não seria 

contabilizada para a concretização do objetivo nacional de biocombustíveis avançados.

Como disposição de "anterioridade", as matérias-primas para biocombustíveis que não 

estão enumeradas no anexo IX e que foram determinadas como sendo detritos, resíduos, 

material celulósico não alimentar ou material lignocelulósico e são utilizadas nas 

instalações anteriores à adoção da diretiva podem ser contabilizadas para a 

concretização do objetivo nacional de biocombustíveis avançados. A categorização 

simples e clara no anexo IX é, na opinião do Conselho, preferível à estrutura complexa 

que o anexo IX assume na versão incluída na posição do Parlamento.
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O Conselho partilha amplamente o desejo do Parlamento de reforçar as disposições a 

fim de minimizar eventuais riscos de fraude, como uma mesma remessa ser reclamada 

mais do que uma vez na UE, ou o material ser alterado intencionalmente para se 

enquadrar no anexo IX, e integrou os elementos respetivos que se encontram nas 

alterações 101 e 185, para que os Estados-Membros incentivem o desenvolvimento e a 

utilização de sistemas que localizem e sigam as matérias-primas, e os biocombustíveis 

resultantes, ao longo de toda a cadeia de valor, e assegurem que são tomadas medidas 

quando são detetadas fraudes. Além disso, a posição do Conselho inclui uma obrigação 

de comunicação para os Estados-Membros, o que permitirá à Comissão avaliar a 

eficácia das medidas tomadas para prevenir e combater a fraude e se a adoção de 

medidas adicionais, incluindo a nível da UE, é considerada necessária.

No que respeita às comunicações dos Estados-Membros e da Comissão sobre a 

disponibilidade e sustentabilidade de biocombustíveis produzidos a partir das matérias-

-primas enumeradas no anexo IX, a posição do Conselho inclui ainda a obrigação de os 

Estados-Membros e a Comissão terem devidamente em conta os princípios da 

hierarquia dos resíduos estabelecidos na Diretiva-Quadro Resíduos, o princípio da 

utilização da biomassa em cascata, a manutenção do necessário teor de carbono nos 

solos e a qualidade dos solos e dos ecossistemas, mas não considera a alteração 59 do 

Parlamento, que habilita a Comissão a adotar atos delegados para a verificação do 

respeito pela hierarquia dos resíduos, adequada e exequível. O Conselho regista que as 

alterações 12 e 109 do Parlamento exortam de igual modo a Comissão a apresentar um 

relatório, nomeadamente sobre a disponibilidade de biocombustíveis avançados e o 

impacto económico e ambiental dos biocombustíveis produzidos a partir de detritos, 

resíduos, coprodutos ou matérias-primas que não utilizem terra.



10710/2/14 REV 2 ADD 1 ip/ll/jc 11
DPG PT

iv) Incentivos para a eletricidade renovável e medidas de eficiência energética

A proposta da Comissão abordou as formas de atenuar os riscos das AIUS em relação 

direta com a produção e o consumo de biocombustíveis. No entanto, o Conselho 

defende que o objetivo principal de descarbonização dos transportes também pode ser 

promovido através de uma maior utilização da eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis. Por conseguinte, o texto do Conselho aumenta os fatores de multiplicação 

para o cálculo do contributo da eletricidade proveniente de fontes renováveis consumida 

pelo transporte ferroviário eletrificado e veículos rodoviários elétricos, de forma a 

reforçar a sua implantação e penetração no mercado.

Não se encontram disposições comparáveis na posição do Parlamento. Não obstante, o 

Parlamento insta a Comissão a apresentar recomendações para medidas adicionais 

destinadas a promover a eficiência energética e a poupança de energia no setor dos 

transportes, o que pode ser tido em conta para o cálculo da quantidade de energia 

proveniente de fontes renováveis consumida no setor dos transportes, no que diz 

respeito ao objetivo de 10 % para os transportes da Diretiva Renováveis (alterações 153

e 154). Embora o Conselho considere que uma maior eficiência energética em geral é 

um importante contributo para a descarbonização dos transportes, não considera que as 

medidas e os seus efeitos a este respeito devam fazer parte de uma diretiva que altera a 

Diretiva Renováveis.

v) Cumprimento dos critérios de sustentabilidade: regimes voluntários e reconhecimento 

mútuo

Em matéria de informação e revisão do funcionamento dos regimes voluntários 

estabelecidos nos termos das diretivas Qualidade dos Combustíveis e Renováveis, o 

Conselho e o Parlamento incluíram ambos disposições pormenorizadas e muito 

semelhantes, em matéria de informação, para que a Comissão possa avaliar, por 

exemplo, a independência, transparência, envolvimento de parceiros-chave e robustez

global dos regimes (alterações 54, 58 e 103), e o texto do Conselho convida a Comissão 

a apresentar uma proposta de alteração das disposições das diretivas Qualidade dos 

Combustíveis e Renováveis, se adequado no que respeita aos regimes voluntários, com 

vista a promover as boas práticas.
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No que respeita ao reconhecimento mútuo dos regimes voluntários e dos regimes 

nacionais para o cumprimento dos critérios de estabilidade para os biocombustíveis / 

biolíquidos, o Conselho considera que devem ser clarificadas as condições em que o 

princípio do reconhecimento mútuo se aplica entre todos os regimes, a fim de facilitar o 

bom funcionamento do mercado interno. Para o efeito, a posição do Conselho inclui 

disposições para as diretivas Qualidade dos Combustíveis e Renováveis mediante as 

quais um Estado-Membro pode notificar o seu regime nacional à Comissão, que daria 

prioridade à sua avaliação. As decisões sobre o cumprimento dos regimes nacionais 

assim apresentados seriam adotadas através do procedimento de exame, e não poderá 

ser recusado o reconhecimento mútuo de um regime avaliado positivamente da parte de 

outros regimes, incluindo regimes voluntários, estabelecidos em conformidade com os 

artigos pertinentes. A posição do Parlamento inclui o reconhecimento mútuo automático 

dos regimes de verificação (alteração 102), que o Conselho não considera adequado.

vi) Atos delegados

A Comissão propôs um grande número de adaptações tanto da Diretiva Qualidade dos 

Combustíveis como da Diretiva Renováveis, nomeadamente no que diz respeito à 

atribuição de poderes à Comissão para adotar atos delegados com base nos artigos 290.º 

e 291.º do TFUE.

O Conselho reviu estas disposições tendo devidamente em conta as alterações 

introduzidas pelo TFUE desde a adoção das duas diretivas, e em especial pelo 

artigo 290.º sobre o poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que 

completem ou alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo. Por 

conseguinte, o Conselho decidiu limitar a delegação de poderes na Comissão, por um 

período de cinco anos, no que diz respeito ao aditamento de valores típicos e por defeito 

estimados para os modos de produção de biocombustíveis e aos métodos analíticos 

autorizados relacionados com as especificações dos combustíveis, bem como aos 

valores autorizados por derrogação para a pressão de vapor da gasolina que contém 

bioetanol, nas alterações à Diretiva Qualidade dos Combustíveis, e no que diz respeito a 

eventuais aditamentos à lista de matérias-primas e combustíveis no Anexo IX e de 

valores típicos e por defeito estimados para os modos de biocombustíveis e biolíquidos, 

na Diretiva Renováveis. Por conseguinte, o Conselho não pode aceitar as alterações na 

posição do Parlamento que revêem ou acrescentam disposições sobre a delegação de 

competências à Comissão que não são partilhadas com o Conselho.
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No que respeita a outras disposições em matéria de delegação de poderes propostas pela 

Comissão, o Conselho concluiu, após uma análise casuística exaustiva, que são mais 

judiciosos tanto os atos de execução como o processo legislativo ordinário.

vii) Considerandos

Os considerandos foram alterados pelo Conselho para se correlacionarem com as partes 

operacionais da diretiva que foram alteradas, e o ponto de vista do Conselho sobre os 

considerandos alterados pelo Parlamento corresponde, pois, ao ponto de vista do 

Conselho sobre as alterações do Parlamento às disposições operacionais. Além disso, 

ver os considerandos no ponto 4. adiante.

3. Outras questões políticas

No contexto das emissões ligadas às AIUS e dos biocombustíveis avançados, o Conselho 

considerou necessário, para uma maior clareza e coerência, acrescentar uma série de novas 

definições às diretivas Qualidade dos Combustíveis e Renováveis. Embora a posição do 

Parlamento inclua um grande número de novas definições (alterações 34 a 37, e 69 a 76), que 

na opinião do Conselho não são necessárias, é de notar que algumas das novas definições 

propostas coincidem, pelo menos parcialmente, com algumas das definições introduzidas pelo 

Conselho (nomeadamente sobre "material celulósico não alimentar" e "material 

lignocelulósico").

No que respeita ao cálculo do impacto dos gases com efeito de estufa resultantes da utilização 

de biocombustíveis / biolíquidos, o Conselho decidiu que, contrariamente à proposta da 

Comissão, deve ser mantida a bonificação para os biocombustíveis / biolíquidos cuja 

biomassa é obtida a partir de terrenos degradados recuperados.

4. Outras alterações adotadas pelo Parlamento Europeu

Outras alterações que não foram consideradas necessárias ou apropriadas para cumprir os 

objetivos da diretiva e, por conseguinte, não foram incluídas na posição do Conselho dizem 

respeito:
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– à obrigação de os fornecedores de combustíveis assegurarem a comercialização de 

gasolina com um teor máximo de oxigénio e etanol (alteração 38), à obrigação de os 

Estados-Membros garantirem uma determinada quota de energia proveniente de fontes 

renováveis no setor petrolífero (parte da alteração 152/rev) e à percentagem de FAME 

misturado em gasóleo (alteração 39);

– aos fornecedores de biocombustíveis usados na aviação (alteração 40);

– aos direitos legais de terceiros e ao consentimento livre, prévio e informado no que diz 

respeito à utilização e ao direito de propriedade para a produção de biocombustíveis 

(alterações 49 e 96);

– ao relatório da Comissão relativo ao impacto da procura crescente de biocombustíveis 

na sustentabilidade social e ao impacto da produção de biocombustíveis na 

disponibilidade de proteínas vegetais e de géneros alimentícios a preços acessíveis 

(alteração 50);

– à celebração e ao conteúdo de acordos bilaterais ou multilaterais com países terceiros 

sobre a sustentabilidade dos biocombustíveis (alterações 55 e 100);

– à garantia de origem em relação ao cumprimento de objetivos e à utilização de 

transferências estatísticas, projetos conjuntos ou regimes de apoio conjuntos (alteração 

88);

– a práticas sustentáveis de gestão do solo (alteração 97);

– à publicação do Eurostat relativa a informações comerciais sobre os biocombustíveis e 

dados de importação e exportação, e relativa a informações em matéria de emprego 

relacionado com a indústria de biocombustíveis (alterações 98 e 99);

– outros considerandos (alterações 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 30).

IV. CONCLUSÃO

Ao definir a sua posição, o Conselho atendeu plenamente à proposta da Comissão e à posição 

do Parlamento Europeu em primeira leitura. Relativamente às alterações propostas pelo 

Parlamento Europeu, o Conselho faz notar que um certo número de alterações foi já integrado 

– em espírito, no todo ou em parte – na sua posição.
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Conselho da
União Europeia

Bruxelas, 27 de novembro de 2014
(OR. fr)
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CODEC 2328
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TRANS 555
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POLGEN 169

Dossiê interinstitucional:
2012/0288 (COD)

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
Assunto: Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para 
motores diesel e a Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização 
de energia proveniente de fontes renováveis (primeira leitura)
- Adoção 
a) da posição do Conselho
b) da nota justificativa do Conselho

1. Em 18 de outubro de 2012, a Comissão enviou ao Conselho a proposta em epígrafe1, baseada 

no artigo 192.º, n.º 1 e no artigo 114.º do TFUE.

2. O Comité Económico e Social Europeu emitiu parecer em 17 de abril de 20132. O Comité das 

Regiões foi consultado.

3. O Parlamento Europeu adotou a sua posição em primeira leitura em 11 de setembro de 20133.

                                               
1 Doc. 15189/12.
2 JO C 198 de 10/07/2013, p. 56.
3 Doc. 12900/13.
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4. Na sua 3321.ª reunião, realizada em 13 de junho de 2014, o Conselho (Transportes, 

Telecomunicações e Energia) chegou a acordo político sobre a posição do Conselho em 

primeira leitura relativa à diretiva em epígrafe.

5. Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a sugerir ao Conselho que:

– adote, com o voto contra da delegação belga e a abstenção da delegação portuguesa, na 

rubrica de pontos "A" da ordem do dia de uma próxima reunião, a posição do Conselho 

em primeira leitura que consta do documento 10710/14 e a nota justificativa que consta 

do doc. 10710/14 ADD 1;

– decida exarar na ata dessa reunião as declarações constantes da adenda à presente nota.
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Dossiê interinstitucional:
2012/0288 (COD)

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
Assunto: Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para 
motores diesel e a Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização 
de energia proveniente de fontes renováveis (primeira leitura)
- Adoção 
a) da posição do Conselho em primeira leitura
b) da nota justificativa do Conselho
= Declarações

Declaração da Comissão

A Comissão deplora que, em relação à sua proposta original, a posição do Conselho em primeira 
leitura tenha reduzido consideravelmente o nível de ambição no que respeita à atenuação do 
impacto dos biocombustíveis convencionais por via das alterações indiretas do uso do solo e não 
contenha incentivos significativos para a transição para biocombustíveis avançados nem outras 
opções de utilização de energias renováveis nos transportes, não associadas a alterações indiretas do 
uso do solo. A Comissão lamenta igualmente que as alterações introduzidas pelo Conselho baixem 
o nível de ambição ambiental no objetivo total de energias renováveis fixado pela Diretiva Energias 
Renováveis1.

                                               
1 2009/28/CE
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Contudo, a fim de permitir o avanço do processo legislativo, a Comissão não se oporá à posição do 

Conselho em primeira leitura.

Por conseguinte, a Comissão continuará a cooperar estreitamente com os colegisladores nas 

próximas fases do processo legislativo. A Comissão pretende manter os elementos da proposta 

capazes de contribuir para atenuar os impactos das alterações indiretas do uso do solo, bem como 

manter o nível global de ambição ambiental na utilização de biocombustíveis nos transportes, 

incluindo alguns dos elementos da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura. A Comissão 

fá-lo-á na esperança de se encontrar uma solução que reflita o interesse europeu na luta contra os 

efeitos ambientais negativos dos biocombustíveis convencionais.

Declaração da Dinamarca e do Luxemburgo

A Dinamarca e o Luxemburgo apoiam o acordo político alcançado sobre as alterações previstas à 

diretiva com o objetivo de evitar alterações indiretas do uso do solo relacionadas com a utilização 

de biocombustíveis.

No entanto, no decurso dos trílogos, a Dinamarca e o Luxemburgo irão apoiar melhorias que 

aumentem a eficácia da diretiva, nomeadamente um caráter mais vinculativo do objetivo fixado 

para os biocombustíveis avançados, e uma abordagem mais resoluta da questão da alteração indireta 

do uso do solo.

A Dinamarca e o Luxemburgo confirmam, mais uma vez, a sua posição de que deve ser evitada a 

contabilização múltipla das energias renováveis para cumprir o objetivo global, na medida em que 

tal resultaria efetivamente numa redução dos valores-alvo para as energias renováveis acordados em 

2009. Este incentivo para certos biocombustíveis só deveria ser aplicável ao objetivo setorial para 

os transportes.
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Declaração da Áustria, da República Checa, da Hungria e da Eslováquia

A Áustria, a República Checa, a Hungria e a Eslováquia gostariam de manifestar a sua preocupação 

quanto à situação atual do mútuo reconhecimento dos sistemas de certificação, que continua a ser 

insatisfatória, e que resulta da falta de unanimidade em torno da proposta da Comissão Europeia 

sobre uma solução temporária.

Além disso, preocupa-nos o facto de o novo sistema de reconhecimento dos sistemas nacionais de 

certificação dos critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos não entrar em 

vigor até à colheita de 2014. Pelo contrário, esta situação inaceitável, que poderá perturbar o 

mercado interno, pode até prolongar-se por mais um ou dois anos.

Por conseguinte, a fim de garantir o bom funcionamento do mercado interno, apelamos à Comissão 

Europeia para que elabore urgentemente uma solução aceitável que permita uma transição fluida 

dos certificados de um sistema para o outro. A Áustria, a República Checa, a Hungria e a 

Eslováquia mantêm-se abertas a todas as abordagens que possam ser bem-sucedidas.

Declaração da Bulgária, da República Checa, da Estónia, da França, da Espanha, da 

Hungria, da Polónia, da Roménia e da Eslováquia

A Bulgária, a República Checa, a Estónia, a França, a Espanha, a Hungria, a Polónia, a Roménia e a 

Eslováquia apreciam os esforços da Presidência Grega tendo em vista chegar a um compromisso e, 

apesar de algumas preocupações a respeito de alguns dos seus elementos, desejam confirmar o seu 

apoio ao pacote de compromisso.

Contudo, é necessário realçar que as soluções adotadas têm um impacto significativo nos 

investimentos já realizados. A este respeito, consideramos que a quota de 7 % para a energia 

proveniente de biocombustíveis produzidos a partir de cereais e de outras culturas ricas em amido e 

de culturas açucareiras e oleaginosas é o objetivo mínimo aceitável para assegurar um nível de 

estabilidade adequado.
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Tendo em conta o que precede, a Bulgária, a República Checa, a Estónia, a França, a Espanha, a 

Hungria, a Polónia, a Roménia e a Eslováquia só continuarão a apoiar a diretiva durante o processo 

legislativo se esta questão crucial não for objeto de qualquer alteração posterior.
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2012/0288 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia 

 
relativa à 

posição do Conselho em primeira leitura sobre a adoção da diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e 

do combustível para motores diesel e a Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis [COM(2012) 595 final – 

2012/0288 (COD)] 

1. CONTEXTO 
 

Data da transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: 

18 de outubro de 2012 

Data da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura 11 de setembro de 2013 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu  17 de abril de 2013 

 

Data do parecer do Comité das Regiões Não foi emitido parecer 

Data do acordo político e adoção formal da posição do Conselho em 
primeira leitura (por maioria qualificada) 

13 de junho de 2014 
(acordo político), 9 de 
dezembro de 2014 (adoção 
formal) 

2. OBJETIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 
O objetivo da proposta da Comissão é iniciar a transição para biocombustíveis que 
proporcionem uma redução substancial das emissões de gases com efeito de estufa, 
quando forem também comunicadas as emissões estimadas decorrentes das 
alterações indiretas do uso do solo (AIUS). Embora seja necessário proteger os 
investimentos em curso, os objetivos da proposta são os seguintes: 

– limitar a contribuição dos biocombustíveis convencionais (com risco de emissões 
associadas a AIUS) para a realização dos objetivos da Diretiva Energias 
Renováveis; 

– melhorar o desempenho dos processos de produção de biocombustíveis em termos 
de gases com efeito de estufa (reduzindo as emissões conexas) mediante o 
aumento do limiar de redução de gases com efeito de estufa aplicável a novas 
instalações, sob reserva de proteção das instalações1 já em funcionamento em 1 de 
julho de 2014; 

                                                 
1 Conforme definição constante do ponto 3.1.1 de C 160 (2010). 
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– incentivar uma maior penetração no mercado dos biocombustíveis avançados 
(com baixo risco de emissões AIUS), permitindo que estes combustíveis 
contribuam mais do que os biocombustíveis convencionais para os objetivos 
estabelecidos na Diretiva Energias Renováveis; 

– melhorar a comunicação de informações sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa, obrigando os Estados-Membros e os fornecedores de combustíveis a 
comunicarem as emissões estimadas dos biocombustíveis, decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo. 

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO 
3.1. Comentários gerais à posição do Conselho 

 
A Comissão deplora que, em relação à sua proposta original, a posição do Conselho em 
primeira leitura tenha reduzido consideravelmente o nível de ambição ambiental e não 
contenha incentivos significativos para a transição para biocombustíveis avançados e outras 
opções com baixo (ou sem) risco de AIUS para a utilização de energia de fontes renováveis 
no setor dos transportes. Os elementos do texto do Conselho que, em conjunto, conduzem a 
uma diminuição considerável do nível de ambição ambiental são os seguintes:  

 
• aumento para 7% do limite estabelecido para os biocombustíveis 

convencionais2 

• estabelecimento de novos fatores de multiplicação para a eletricidade de fontes 
renováveis utilizada no transporte ferroviário; 

• redução dos incentivos à utilização de biocombustíveis avançados (reduzido 
efeito AIUS); 

• requisitos menos exigentes de comunicação das AIUS. 

 
A Comissão lamenta ainda — e manifesta-se firmemente contra — as alterações introduzidas 
pelo Conselho que diminuem o grau de ambição ambiental do objetivo global para a energia 
de fontes renováveis, fixado pela Diretiva Energias Renováveis. 
 
Além disso, o texto do Conselho elimina uma série de atos delegados e converte outros em 
atos de execução, o que deixa a Comissão seriamente preocupada. 
 

3.2. Alterações do Parlamento Europeu em primeira leitura 

 

O Conselho teve expressamente em conta algumas das alterações do Parlamento Europeu, 
mas não todas. Apresenta-se a seguir a posição da Comissão sobre as alterações do 
Parlamento Europeu, indicando-se, quando apropriado, a posição do Conselho.  

 

                                                 
2 Trata-se do limite para a contribuição que os biocombustíveis convencionais dão à consecução das 

metas estabelecidas na Diretiva Energias Renováveis. 
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1. Utilização, a partir de 2020, dos valores estimados das emissões AIUS para a 
contabilização prevista na Diretiva Qualidade dos Combustíveis; supressão dos 
relatórios sobre as emissões AIUS no quadro da Diretiva Energias Renováveis 
(alterações 60 e 164). Rejeitada pela Comissão 

Os valores para as emissões AIUS, baseados nos melhores dados científicos 
disponíveis, deveriam ser indicados na Diretiva Energias Renováveis e na Diretiva 
Qualidade dos Combustíveis, mas não utilizados para efeitos da contabilização 
prevista na Diretiva Qualidade dos Combustíveis. Deveriam ser comunicados para 
aumentar a transparência no que respeita ao desempenho real, em termos de emissões 
de gases com efeito de estufa, dos biocombustíveis provenientes de culturas destinadas 
à alimentação humana e animal, assim como para melhorar os conhecimentos sobre o 
alcance desta questão. O texto do Conselho não estabelece valores das emissões AIUS 
para efeitos da contabilização no âmbito da Diretiva Qualidade dos Combustíveis e 
mantém os relatórios sobre as emissões de AIUS tanto para a Diretiva Qualidade dos 
Combustíveis como para a Diretiva Energias Renováveis, embora de forma alterada. 

2. Limitação da utilização dos biocombustíveis convencionais por via da supressão do 
estatuto de sustentabilidade (alteração 89). Rejeitada pela Comissão  

A Comissão propôs que se limitasse a contribuição dos biocombustíveis com risco de 
AIUS para a realização do objetivo de 10% previsto na Diretiva Energias Renováveis. 
Essa proposta incentiva os Estados-Membros a adaptarem os seus regimes de apoio e 
mandatos, mas não restringe a utilização global desses combustíveis, facultando assim 
aos Estados-Membros alguma flexibilidade. O texto do Conselho preconiza 
igualmente que apenas a contribuição para a realização do objetivo de 10% seja 
limitada e que o estatuto de sustentabilidade para os biocombustíveis convencionais 
«adicionais» se mantenha inalterado. 

3. Limitação da utilização dos biocombustíveis convencionais no âmbito da Diretiva 
Qualidade dos Combustíveis (alteração 184/REV). Aceite pela Comissão 

O Parlamento quer aplicar também a contribuição máxima ao objetivo estabelecido na 
Diretiva Qualidade dos Combustíveis. Embora a Comissão não tivesse proposto uma 
contribuição máxima no quadro da Diretiva Qualidade dos Combustíveis, esta 
disposição poderá contribuir para melhorar o nível de ambição ambiental do texto. O 
texto do Conselho preconiza que apenas a contribuição para a realização do objetivo 
de 10% previsto na Diretiva Energias Renováveis seja limitada. 

4. Alargamento do âmbito de aplicação da contribuição máxima às culturas 
energéticas (alteração 181). Aceite parcialmente pela Comissão  

As culturas energéticas em solos agrícolas podem causar AIUS. A proposta do 
Parlamento Europeu é, assim, um elemento que poderá reforçar a ambição ambiental 
do texto e o seu efeito de atenuação das AIUS. A Comissão pode aceitar a alteração do 
âmbito de aplicação da contribuição máxima. O Conselho mantém o âmbito da 
proposta da Comissão (culturas para alimentação humana ou animal). 

5. Introdução de um objetivo secundário vinculativo para os biocombustíveis 
avançados, de 0,5 % em 2016 e 2,5 % em 2020 (alterações 181 e 152/REV). Aceite 
parcialmente pela Comissão 

A Comissão está disposta a considerar, no contexto de um compromisso global, o 
princípio da introdução de um objetivo secundário vinculativo, uma vez que este tem 
potencial para aumentar o nível de ambição ambiental. Embora, nesta fase, a 
Comissão não esteja em condições de emitir uma opinião sobre uma percentagem 
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exata, 2,5% afigura-se extremamente ambicioso, dado que os biocombustíveis com 
baixo risco de AIUS (produzidos com óleo alimentar usado ou sebo), atualmente 
disponíveis à escala comercial, seriam excluídos e que aos biocombustíveis elegíveis 
para o objetivo secundário seria atribuído um peso apenas uma vez maior para efeitos 
da sua contribuição para os objetivos. O Conselho propõe um objetivo secundário não 
vinculativo, com valores muito mais baixos (referência: 0,5 pontos percentuais) 

6. Objectivo secundário de 7,5 % para o bioetanol (alteração 152/REV). Rejeitado 
pela Comissão 

O Parlamento Europeu propôs um objetivo secundário de 7,5% para a mistura de 
etanol e gasolina. A Comissão considera que tal proposta restringe indevidamente a 
flexibilidade de que os Estados-Membros deverão dispor para darem cumprimento ao 
objetivo para o setor dos transportes em consonância com as condições nacionais. Iria, 
além disso, exigir o fornecimento de etanol em volume superior ao que se poderia 
misturar no combustível para veículos convencionais e obrigaria à utilização de uma 
«mistura rica» para a qual os Estados-Membros poderão não dispor da infraestrutura 
apropriada. 

7. Alterações à contribuição dos diferentes biocombustíveis para o objetivo 
secundário no setor dos transportes (alterações 185 and 186). Aceites parcialmente 
pela Comissão 

A proposta inicial da Comissão visava incentivar a utilização dos biocombustíveis 
avançados (baixo risco de emissões AIUS), aumentando a sua contribuição para o 
objetivo secundário no setor dos transportes. De acordo com a proposta, os 
biocombustíveis mais avançados teriam um peso quatro vezes maior e o óleo 
alimentar usado e o sebo um peso duas vezes maior. A alteração do Parlamento 
Europeu restringe drasticamente a lista de matérias-primas para os biocombustíveis 
que teriam um peso quatro vezes maior, passando a maioria das matérias-primas a ter 
um peso apenas uma vez maior. A Comissão considera que tal proposta cria um 
regime de incentivos contraditórios para os biocombustíveis avançados, uma vez que 
teria como resultado que os biocombustíveis que já estão a ser produzidos com óleo 
alimentar usado e gordura animal, utilizando tecnologias simples, receberiam o dobro 
dos incentivos de que beneficiariam os biocombustíveis que utilizam tecnologias 
inovadoras e cuja produção é, portanto, muito mais cara. Acresce que a alteração das 
listas deverá ser plenamente coerente com o âmbito geral das diretivas, com o âmbito 
de aplicação da contribuição máxima, com a introdução/supressão dos fatores de 
multiplicação e com as definições das matérias-primas. 

 

3.3. O Conselho inseriu no texto uma série de novas disposições, algumas das quais a 
Comissão pode aceitar. A Comissão, porém opõe-se a outras, que enfraquecem de forma 
significativa a proposta. Essas disposições são as seguintes: 

 

1. Aumento da contribuição máxima para 7% 
O limite de 5 % para a contribuição dos biocombustíveis convencionais para os 
objetivos estabelecidos na Diretiva Energias Renováveis é o elemento central da 
proposta da Comissão, e a Comissão defende-o energicamente, uma vez que um limite 
mais elevado reduziria a atenuação das AIUS. Dito isto, a Comissão reconhece que 
poderá ser necessária alguma flexibilidade, no sentido de elevar este limite, para que o 
Parlamento Europeu e o Conselho cheguem a um compromisso global. No entanto, a 
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Comissão deixou também bem claro que, na eventualidade de ser necessário usar de 
flexibilidade quanto à contribuição máxima, se esforçará por manter o nível global de 
ambição ambiental da proposta. A contribuição máxima de 7% proposta pelo 
Conselho não é suficiente para limitar as AIUS nem cria incentivos suficientes para a 
utilização das opções com baixo risco de emissões AIUS no setor dos transportes. A 
Comissão lamenta também a supressão dos considerandos que indicam os seus pontos 
de vista para o período pós-2020. A Comissão poderá dar o seu aval a uma 
contribuição máxima de 7% se o texto for reforçado nos seguintes elementos: 
i) alteração do âmbito de aplicação deste limite em consonância com a alteração (181) 
do Parlamento Europeu, aceite pela Comissão, a fim de abranger todos os 
biocombustíveis cuja produção requer o uso de solos e alargando-o à Diretiva 
Qualidade dos Combustíveis (184/REV); ii) clareza da mensagem política de transição 
para biocombustíveis avançados (repondo o considerando relativo ao período pós-
2020 e estabelecendo um objetivo secundário vinculativo de 0,5% para estes 
combustíveis, a fim de, pelo menos, cobrir e proteger os investimentos já efetuados; 
iii) reposição de algumas das disposições de delegação de poderes ou estabelecimento 
de disposições transitórias na matéria; iv) supressão do fator de multiplicação para a 
eletricidade de fontes renováveis utilizada no transporte; v) supressão da dupla 
contabilização para o objetivo global previsto na Diretiva Energias Renováveis. 

2. Extensão da contabilização múltipla dos biocombustíveis avançados, atualmente 
aplicável apenas no quadro do objetivo de 10% para o setor dos transportes, ao 
objetivo global da Diretiva Energias Renováveis  

A Comissão opõe-se firmemente à ideia de se aplicar a dupla contabilização dos 
biocombustíveis avançados para efeitos da realização do objetivo global de 20% 
previsto na Diretiva Energias Renováveis e expressa esta posição nas suas declarações 
para a ata (ver abaixo). Não obstante se prever que o impacto da utilização das fontes 
de energia renováveis como indicado acima será baixo, poderia abrir-se, nessas 
condições, um precedente político muito problemático quando se está às portas de 
2020 − não há razão alguma para se diminuir o nível de ambição de um objetivo 
global fundamental do pacote «clima e energia» de 2008. No Conselho Europeu de 
março deste ano, os Estados-Membros confirmaram o seu compromisso de 
cumprimento dos objetivos para 2020. O pacote de 2008 proporciona flexibilidade 
suficiente aos Estados-Membros para evitarem custos de cumprimento excessivos. 
Com a aplicação de fatores de multiplicação em vários casos é necessária menos 
energia «real» e, por isso, o objetivo para o setor dos transportes diminui 
significativamente. Pelo contrário, se houver necessidade de reduzir ainda mais os 
custos do cumprimento e se limitar, ao mesmo tempo, as AIUS no âmbito do objetivo 
para o setor dos transportes, a Comissão considera mais consentâneas as alterações 
153 e 154 do Parlamento Europeu, que têm em conta esforços suplementares 
destinados a aumentar a eficiência energética e as economias de energia no setor dos 
transportes.  

3. Fator de multiplicação para a eletricidade de fontes renováveis de 5 para os 
veículos rodoviários elétricos e de 2,5 para os comboios elétricos  

A Comissão não incluiu na sua proposta fatores de multiplicação para os veículos 
elétricos e os comboios movidos a eletricidade. Poderá, no entanto, no quadro de um 
compromisso global, concordar com o estabelecimento de um fator de 5 para os 
veículos rodoviários. A Comissão opõe-se à introdução de um fator de multiplicação 
para a eletricidade de fontes renováveis utilizada no transporte ferroviário, uma vez 
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que diminuiria substancialmente o nível de ambição do objetivo no setor dos 
transportes e não cria incentivos adicionais à redução das emissões neste setor. Tal 
como a proposta da Comissão, o Parlamento Europeu não introduz novos fatores de 
multiplicação nem aumenta os propostos. 

4. Introdução de um objetivo secundário não vinculativo para os biocombustíveis 
produzidos a partir das matérias-primas enumeradas na parte A do anexo IX  

Conforme se referiu atrás, o texto do Conselho introduz a obrigação de os Estados 
Membros estabelecerem para 2020 um objetivo secundário não vinculativo para os 
biocombustíveis produzidos a partir de determinadas matérias-primas, com um valor 
de referência de 0,5 pontos percentuais em termos energéticos, isto é, antes da dupla 
contabilização. Os Estados-Membros podem, contudo, fixar um objetivo inferior a este 
valor de referência, com base num conjunto de justificações, não havendo sanções em 
caso de incumprimento. No contexto global do texto do Conselho, esta disposição 
pouco incentiva à transição para biocombustíveis avançados como opção, sem 
emissões AIUS, para o setor dos transportes. A Comissão prefere reforçar este 
elemento e subscreve, no seu princípio, a alteração correspondente do Parlamento 
Europeu (181), mas já assinalou que o objetivo secundário previsto na alteração do 
Parlamento parece demasiado ambicioso e que a sua realização será provavelmente 
muito dispendiosa. 

 

5. Matérias-primas suplementares aditadas à lista do anexo IX  
A proposta da Comissão incluía uma lista de matérias-primas que deveriam receber 
incentivos adicionais quando fornecidas como biocombustível. A posição do Conselho 
adita à lista outras matérias-primas e será importante que estas possam ser 
classificadas como matérias-primas para biocombustíveis avançados (baixo risco de 
emissões AIUS) e que tal seja coerente com os outros elementos do texto final (ou 
seja, a que substâncias se aplica a contribuição máxima). 

 

6. Matérias-primas suplementares fora da lista do anexo IX  
A posição do Conselho inclui uma disposição segundo a qual os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas não enumeradas no anexo IX, consideradas 
resíduos, detritos, material celulósico não alimentar e material lignocelulósico pelas 
autoridades nacionais competentes e utilizadas em instalações existentes antes da 
adoção da diretiva, deverão também entrar na contabilização para efeitos do objetivo 
secundário referido no ponto 4. A Comissão considera que esta disposição é 
demasiado lata, envolve o risco de aplicação incoerente na UE e faz bem mais do que 
proteger os investimentos já realizados, pois permite alterações até à adoção da 
Diretiva AIUS. Tal disposição parece também dar às «autoridades nacionais 
competentes» a última palavra quanto à interpretação da parte correspondente da 
Diretiva Energias Renováveis – contrariamente à norma jurídica geralmente aplicável 
para a interpretação de uma diretiva da União Europeia. 

 

7. Enfraquecimento das disposições relativas aos relatórios sobre as AIUS  
A proposta da Comissão previa que os Estados-Membros comunicassem as emissões 
AIUS estimadas dos biocombustíveis contabilizados para efeitos do cumprimento dos 
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objetivos nacionais, utilizando os valores estimados da modelização IFPRI. O 
Conselho alterou de tal forma esta disposição que os Estados-Membros apenas terão 
de comunicar as matérias-primas dos biocombustíveis e a Comissão terá de publicar 
um relatório sobre o consumo de biocombustíveis nos Estados-Membros, adicionando 
os valores das AIUS, o que significa que esta informação será fornecida mais tarde do 
que o seria se fosse fornecida pelos Estados-Membros. A redação do texto do 
Conselho enfatiza a natureza provisória e aleatória dos valores das AIUS. A Comissão 
defende a reintrodução das disposições originais em matéria de relatórios. Vide 
também a posição da Comissão sobre as alterações 60 e 164 do Parlamento Europeu. 

 

8. Alargamento das «transferências estatísticas» de energia produzida a partir de 
fontes renováveis para inclusão do objetivo secundário para o setor dos transportes  

O texto do Conselho introduz a possibilidade de transferências estatísticas para efeitos 
da realização do objetivo para o setor dos transportes, algo já autorizado no âmbito do 
objetivo global da Diretiva Energias Renováveis. Embora considere desnecessária esta 
alteração, dado que os combustíveis para os transportes podem ser facilmente 
transacionados entre Estados-Membros, a Comissão reconhece o seu potencial para 
reduzir os custos de cumprimento.  

9. Reconhecimento mútuo dos regimes voluntários  
Segundo a Comissão, o conceito de reconhecimento mútuo dos regimes voluntários 
aprovados pela Comissão nos termos do artigo 18.º, n.º 6, da Diretiva Energias 
Renováveis é redundante à luz do n.º 7 do mesmo artigo. Esta última disposição 
assegura que a verificação através dos regimes voluntários tem de ser reconhecida nos 
Estados-Membros, sem necessidade de provas adicionais do cumprimento. O 
reconhecimento mútuo dos regimes voluntários aprovados pela Comissão nos termos 
do artigo 18.º, n.º 6, é igualmente prejudicial para a noção de que podem atestar outros 
aspetos de sustentabilidade além dos critérios harmonizados em conformidade com o 
artigo 18.º, n.º 4. A Comissão aceita o texto do Conselho na medida em que lhe 
possibilita avaliar e aprovar expressamente os regimes nacionais. O efeito jurídico 
deverá, no entanto, ser o mesmo nível de reconhecimento de que beneficiam os 
regimes voluntários nos termos do artigo 18.º, n.º 6. Vide também a alteração 102 do 
Parlamento Europeu, que preconiza o reconhecimento mútuo de todos os regimes de 
verificação. A Comissão subscreve o princípio do reconhecimento mútuo dos regimes 
nacionais. Os regimes voluntários não deverão ser obrigados a reconhecer os regimes 
nacionais. 

10. Melhoramento dos relatórios dos/sobre os regimes voluntários  

De acordo com o texto do Conselho, os regimes voluntários terão de apresentar 
relatórios a intervalos regulares, estes relatórios serão publicados pela Comissão e esta 
terá de analisar o funcionamento dos regimes. Este texto é aceitável para a Comissão, 
mas importa aclarar, do ponto de vista jurídico, se tais alterações se poderão aplicar 
aos regimes voluntários já existentes. O Parlamento Europeu (alterações 58 e 103) 
quer que a Comissão apresente um relatório sobre o funcionamento dos regimes 
voluntários e eventualmente uma proposta, se necessário, disposição esta que a 
Comissão poderá aceitar em princípio (sob reserva de melhoramentos e aclarações). 

11. Bonificação para solos degradados  
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O texto do Conselho mantém a bonificação para solos degradados no cálculo da 
redução das emissões de gases com efeito de estufa. A Comissão suprimiu este 
elemento do cálculo por ser incompatível com a metodologia aplicável aos gases com 
efeito de estufa e aos relatórios sobre as AIUS e por a identificação dos ditos solos se 
afigurar difícil. A Comissão pode aceitar a manutenção deste elemento no contexto de 
um compromisso global satisfatório, mas preferia que se estabelecessem disposições 
no sentido de assegurar a segregação segura das culturas plantadas em solos 
fortemente poluídos. O Parlamento Europeu aceitou a supressão daquele elemento no 
texto da Comissão.  

12. Fusão das categorias de uso do solo «terrenos de cultivo» e «terrenos de culturas 
perenes»  

O texto do Conselho funde as categorias de uso do solo «terrenos de cultivo» e 
«terrenos de culturas perenes» para efeitos de cálculo da redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. O objetivo é resolver um problema potencial com a 
metodologia de contabilização das emissões de gases com efeito de estufa quando da 
conversão de «terrenos de cultivo» para «terrenos de culturas perenes» e vice-versa. 
Embora possa aceitar as alterações propostas pelo Conselho, no contexto de um 
compromisso global satisfatório, a Comissão continua seriamente preocupada com os 
eventuais impactos na sustentabilidade dos biocombustíveis em países terceiros e 
considera que esta questão poderia ser tratada de forma diferente. (Este elemento não 
consta dos textos nem da Comissão nem do Parlamento Europeu.)  

13. Disposições de revisão  

De acordo com o texto do Conselho, a Comissão teria de apresentar, um ano depois da 
entrada em vigor da diretiva, um relatório sobre os biocombustíveis avançados, os 
conhecimentos científicos no domínio das AIUS e a identificação e certificação dos 
biocombustíveis com baixo risco de AIUS. Teria também de apresentar em 2017 um 
relatório sobre as medidas respeitantes às AIUS e, novamente, sobre a certificação dos 
biocombustíveis com baixo risco de AIUS, bem como sobre a prevenção da fraude e 
os regimes voluntários. A Comissão sugere que se preveja um único relatório, a 
apresentar em 2017, de análise de todas estas rubricas. A Comissão questiona a 
utilidade de se introduzirem definições legais para os biocombustíveis com baixo risco 
de AIUS antes de se proceder a essa análise. O Conselho acrescenta texto que aponta 
para a natureza «provisória» dos valores estimados das emissões AIUS a utilizar no 
relatório. As disposições de revisão deveriam clarificar os próximos passos, ou seja, se 
se deverão manter até 2020 os valores «provisórios» ou propor valores «definitivos» 
Segundo a Comissão, as alterações do Parlamento Europeu 107, 189 e 190 (com a sua 
coerência reforçada) constituem pistas úteis. 

14. Conceito de «biocombustíveis com baixo risco de AIUS»  
Conforme atrás se referiu, o texto do Conselho introduz uma definição de 
«biocombustíveis com baixo risco de AIUS», bem como, nas disposições de revisão, a 
obrigação de a Comissão apresentar um relatório que estabeleça «critérios para a 
identificação e certificação dos biocombustíveis e biolíquidos com baixo risco de 
AIUS». A definição dada no texto do Conselho distingue estes biocombustíveis dos 
produzidos a partir de matérias-primas enumeradas na parte A do anexo IX. Embora a 
Comissão possa aceitar esse trabalho adicional (com a ressalva de este ser conduzido 
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como um todo em 2017), há que adotar uma abordagem prudente para garantir que as 
matérias-primas consideradas «com baixo risco de AIUS» o são verdadeiramente. 
Nem a Comissão nem o Parlamento Europeu fazem referência a esta categoria de 
biocombustíveis. 

15. Prevenção da fraude  

O texto do Conselho preconiza uma melhor cooperação entre os regimes nacionais e 
entre estes e os regimes voluntários e estabelece que os Estados-Membros devem 
incentivar o desenvolvimento e a utilização de sistemas de localização e seguimento e 
informar das medidas de combate à fraude e que a Comissão deve avaliar, em 2017, a 
eficácia dessas medidas e apresentar uma proposta, se necessário. A Comissão pode 
aceitar os aditamentos propostos pelo Conselho. O Parlamento Europeu está 
igualmente preocupado com a fraude (alteração 185). 

16. Eliminação de disposições relativas a atos delegados  
No texto do Conselho ficam apenas atos delegados de âmbito limitado para 
aditamento de valores por defeito ao anexo IV da Diretiva Qualidade dos 
Combustíveis e ao anexo V da Diretiva Energias Renováveis e para inclusão de novas 
matérias-primas no anexo IX da Diretiva Energias Renováveis. O Conselho introduziu 
no artigo 11.º, n.º 4, da Diretiva 98/70/CE e no artigo 25.º, n.os 3 e 4, da Diretiva 
2009/28/CE a cláusula da «falta de parecer» para a adoção de atos de execução.  

(a) A Comissão considera que estas diretivas têm de ser atualizadas à luz do avanço dos 
conhecimentos científicos e da evolução tecnológica. Fazê-lo mediante o processo 
legislativo ordinário seria demasiado burocrático e moroso e não salvaguardaria 
adequadamente a necessidade de flexibilidade/eficiência na adaptação dos aspetos 
estritamente técnicos das Diretivas Qualidade dos Combustíveis e Energias 
Renováveis à luz do avanço dos conhecimentos científicos, tendo em vista a 
realização dos respetivos objetivos ambientais (redução das emissões de gases com 
efeito de estufa no setor dos transportes). A maior parte dos atos delegados propostos 
destina-se a substituir atos adotados mediante o antigo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto nas diretivas («lisbonização»). Na opinião da 
Comissão, a abordagem, recentemente proposta pela Presidência, de rejeitar a 
atribuição de poderes à Comissão para a adoção de atos delegados ou atos de 
execução e incluir todas as disposições no ato legislativo apresenta o risco de 
comprometer a distinção entre a alteração/adaptação de elementos essenciais e não-
essenciais das diretivas. A adaptação técnica inscreve-se obviamente na primeira 
categoria. Quando se justifique, a Comissão explorará a possibilidade de textos de 
compromisso, mantendo a coerência com a sua abordagem em matéria de atribuição 
de poderes ao abrigo das regras do Tratado, que é a de que o âmbito de aplicação 
respetivamente dos artigos 290.º e 291.º do TFUE se exclui mutuamente. A 
Comissão congratula-se com a posição do Parlamento Europeu, que apoia 
plenamente o ponto de vista da Comissão e busca a obtenção de compromissos que 
possibilitem a utilização de atos delegados.  

(b) A Comissão opõe-se firmemente a qualquer supressão de poderes delegados que 
afete os procedimentos em curso ao abrigo da Decisão 1999/468/CE ou os 
procedimentos a iniciar em [data a definir pela Comissão] no âmbito das duas 
diretivas. Em alternativa, terá de se prever um período de transição para a aplicação 
dos procedimentos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
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(c) O Conselho introduziu também a cláusula da falta de parecer para a adoção de atos de 
execução. A Comissão considera não haver nenhuma justificação específica para a 
inclusão desta cláusula e preconiza a inserção de um considerando que a justifique. Se, 
no final do processo, tal considerando não for aceite, a Comissão apresentará a 
declaração normalizada relativa a esta matéria 

4. CONCLUSÕES/OBSERVAÇÕES GERAIS 
Embora considere que o acordo político do Conselho em primeira leitura não vai ao encontro 
de alguns dos objetivos essenciais da sua proposta inicial, a Comissão entende que a única 
maneira de facilitar a continuação do processo legislativo ordinário é abster-se de lhe fazer 
oposição. O objetivo da Comissão é manter os elementos da proposta que contribuem para a 
atenuação do impacto das AIUS e preservar o nível global de ambição ambiental na utilização 
de biocombustíveis no setor dos transportes, incluindo alguns dos elementos da posição do 
Parlamento Europeu em primeira leitura. 

 

5. DECLARAÇÕES DA COMISSÃO 

 
A Comissão preparou a seguinte declaração, a exarar na ata do Conselho: 

 

Declaração da Comissão quanto à posição do Conselho em primeira leitura sobre a 
proposta AIUS 

[Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e a 

Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis] 

COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD) 

 

A Comissão deplora que, em relação à sua proposta original, a posição do Conselho em 
primeira leitura tenha reduzido consideravelmente o nível de ambição no que respeita à 
atenuação do impacto dos biocombustíveis convencionais por via das alterações indiretas do 
uso do solo e não contenha incentivos significativos para a transição para biocombustíveis 
avançados e outras opções sem AIUS para a utilização de energia de fontes renováveis no 
setor dos transportes. A Comissão lamenta igualmente que as alterações introduzidas pelo 
Conselho diminuam o nível de ambição ambiental do objetivo global para a energia de fontes 
renováveis fixado pela Diretiva Energias Renováveis3.  

Contudo, para que o processo legislativo possa seguir em frente, a Comissão não se oporá à 
posição do Conselho em primeira leitura. 

A Comissão continuará, por conseguinte, a cooperar estreitamente com os colegisladores nas 
próximas etapas do processo legislativo. É seu objetivo manter os elementos da proposta que 
contribuem para a atenuação do impacto das AIUS e preservar o nível global de ambição 
                                                 
3 Diretiva 2009/28/CE 
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ambiental na utilização de biocombustíveis no setor dos transportes, incluindo alguns dos 
elementos da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura. A Comissão fá-lo-á na 
esperança de que se venha a encontrar uma solução que espelhe o interesse europeu no 
combate às incidências ambientais negativas dos biocombustíveis convencionais. 
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