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Alteração  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 5 – parte introdutória  

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Os biocombustíveis, os biolíquidos 

e os combustíveis biomássicos produzidos 

a partir de biomassa florestal e 

considerados para os efeitos do n.º 1, 

alíneas a), b) e c) devem respeitar os 

seguintes requisitos para minimizar o risco 

de utilização de produção de biomassa 

florestal não sustentável: 

5. Os biocombustíveis, os biolíquidos 

e os combustíveis biomássicos produzidos 

a partir de biomassa florestal e 

considerados para os efeitos do n.º 1, 

alíneas a), b) e c) devem excluir cepos e 

toros de madeira e respeitar os seguintes 

requisitos para minimizar o risco de 

utilização de produção de biomassa 

florestal não sustentável: 

Or. en 
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Alteração  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A eletricidade obtida a partir de 

combustíveis biomássicos de cogeração 

produzidos em instalações com uma 

capacidade igual ou superior a 20 MW só é 

tida em conta para os fins referidos no 

n.º 1, alíneas a), b) e c) se for produzida 

através da aplicação de tecnologias de 

cogeração de elevada eficiência, tal como 

definido no artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 

2012/27/UE. Para efeitos das alíneas a) e 

b) do n.º 1, esta disposição só é aplicável a 

instalações que tenham entrado em 

funcionamento após [3 anos a partir da data 

de adoção da presente diretiva]. Para 

efeitos da alínea c) do n.º 1, a presente 

disposição não prejudica o apoio público 

prestado ao abrigo de regimes autorizados 

até [3 anos após a data de adoção da 

presente diretiva]." 

A eletricidade obtida a partir de 

combustíveis biomássicos de cogeração 

produzidos em instalações com uma 

capacidade igual ou superior a 20 MW só é 

tida em conta para os fins referidos no 

n.º 1, alíneas a), b) e c) se for produzida 

através da aplicação de tecnologias de 

cogeração de elevada eficiência, tal como 

definido no artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 

2012/27/UE, ou produzida em instalações 

exclusivamente elétricas que alcancem 

uma eficiência na rede elétrica de pelo 

menos 40% e não usem combustíveis 

fósseis. Para efeitos das alíneas a) e b) do 

n.º 1, esta disposição só é aplicável a 

instalações que tenham entrado em 

funcionamento após [3 anos a partir da data 

de adoção da presente diretiva]. Para 

efeitos da alínea c) do n.º 1, a presente 

disposição não prejudica o apoio público 

prestado ao abrigo de regimes autorizados 

até [1 ano após a data de adoção da 

presente diretiva]. 

 (Substitui a alteração 250 da comissão 

responsável.) 

Or. en 
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Alteração  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Cada Estado-Membro deve 

garantir que a quota energética de 

biocombustíveis avançados e outros 

biocombustíveis e biogases produzidos a 

partir das matérias-primas enumeradas 

no anexo IX, de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis para os transportes de 

origem não biológica, de combustíveis de 

carbono reciclado e de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis 

representará, em 2030 e para todos os 

meios de transporte, pelo menos 12% do 

consumo final de energia para transportes 

no Estado-Membro em apreço. 

 Os Estados-Membros podem decidir 

incluir na quota total uma contribuição 

de até 2 % de combustíveis que cumpram 

os limiares de poupança de gases com 

efeito de estufa estabelecidos no 

artigo 26.º, n.º 7, tendo em conta a média 

estimada das emissões decorrentes de 

alterações indiretas do uso do solo 

provocadas por matérias-primas para 

biocombustíveis e biolíquidos previstas na 

parte A do anexo VIII, ou biocombustíveis 

e biolíquidos certificados com baixo risco 

de alteração indireta do uso do solo. 

 (Substitui a alteração 110 da comissão 

responsável.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Alteração  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 

2021, os Estados-Membros devem exigir 

que os fornecedores de combustíveis 

incluam uma quota mínima de energia 

proveniente de biocombustíveis avançados 

e de outros biocombustíveis e biogases 

produzidos a partir das matérias-primas 

enumeradas no anexo IX, de combustíveis 

líquidos e gasosos renováveis de origem 

não biológica, de combustíveis fósseis à 

base de resíduos e de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis no 

total dos combustíveis para transportes que 

fornecem para consumo ou utilização no 

mercado no decurso de um ano civil. 

Para contribuir para os objetivos da UE e 

nacionais ao nível do consumo final de 

energia proveniente de fontes renováveis 

referido no artigo 3.º, com efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2021 os Estados-

Membros devem exigir que os 

fornecedores de combustíveis incluam uma 

quota mínima de energia proveniente de 

biocombustíveis avançados e de outros 

biocombustíveis e biogases produzidos a 

partir das matérias-primas enumeradas no 

anexo IX, de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes, de combustíveis 

de carbono reciclado e de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis no 

total dos combustíveis para transportes que 

fornecem para consumo ou utilização no 

mercado no decurso de um ano civil. 

 (Substitui a alteração 216 da comissão 

responsável.) 

Or. en 
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Alteração  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis  

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A quota mínima deve ser de, pelo menos, 

1,5 % em 2021, aumentando para, pelo 

menos, 6,8 % em 2030, em conformidade 

com a trajetória estabelecida na parte B do 

anexo X. Deste total, a contribuição dos 

biocombustíveis avançados e biogases 

produzidos a partir de matérias-primas 

enumeradas na parte A do anexo IX deve 

representar pelo menos 0,5 % dos 

combustíveis para transportes destinados 

ao consumo ou utilização no mercado a 

partir de 1 de janeiro de 2021, aumentando 

para pelo menos 3,6 % até 2030, seguindo 

a trajetória estabelecida na parte C do 

anexo X. 

A quota mínima deve ser de, pelo menos, 

1,5 % em 2021, aumentando para, pelo 

menos, 12% em 2030, em conformidade 

com a trajetória estabelecida na parte B do 

anexo X. Deste total, a contribuição dos 

biocombustíveis avançados e biogases 

produzidos a partir de matérias-primas 

enumeradas na parte A do anexo IX deve 

representar pelo menos 0,5 % dos 

combustíveis para transportes destinados 

ao consumo ou utilização no mercado a 

partir de 1 de janeiro de 2021, aumentando 

para pelo menos 3,6 % até 2030, seguindo 

a trajetória estabelecida na parte C do 

anexo X. 

Os Estados-Membros podem decidir 

incluir na quota total uma contribuição 

de até 2 % de combustíveis que cumpram 

os limiares de poupança de gases com 

efeito de estufa estabelecidos no 

artigo 26.º, n.º 7, tendo em conta a média 

estimada das emissões decorrentes de 

alterações indiretas do uso do solo 

provenientes de matérias-primas para 

biocombustíveis e biolíquidos enumerados 

na parte A do anexo VIII, ou 

biocombustíveis e biolíquidos certificados 

com baixo risco de alteração indireta do 

uso do solo. 

 (Substitui a alteração 217 da comissão 

responsável.) 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Alteração  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A quota mínima de energia renovável 

fornecida ao setor da aviação deve seguir 

a trajetória estabelecida na parte C do 

anexo X. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Alteração  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis (reformulação) 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea b – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 No cálculo da eletricidade renovável 

destinada a veículos rodoviários apenas a 

eletricidade proveniente de fontes de 

energia renováveis consumida em pontos 

de carregamento próprios para o efeito 

deve ser tida em conta, devendo ser 

considerada como tendo cinco vezes o teor 

energético do contributo. 

Or. en 

Justificação 

Os carregamentos em pontos de carregamento próprios representam menos de 20 % da eletricidade 

consumida por veículos elétricos. Para que esta diretiva possa incentivar a eletrificação dos transportes 

rodoviários, quando a perceção dos consumidores de que faltam infraestruturas de carregamento estiver 

a limitar a venda de veículos elétricos, a eletricidade utilizada para veículos rodoviários deve ser 

creditada a pontos de carregamento específicos sujeitos a um coeficiente multiplicador que reflita, mas 

não sobrestime, o total de eletricidade utilizado por veículos elétricos. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Alteração  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – parte A – alínea h) 

 
Texto da Comissão Alteração 

h) Tall oil e breu de tall oil; h) Breu de tall oil; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Alteração  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – parte A – alínea q) 

 
Texto da Comissão Alteração 

q) Outro material lignocelulósico, tal 

como definido no artigo 2.º, n.º 2, alínea r), 

exceto toros para serrar e madeira para 

folhear; 

q) Outro material lignocelulósico, tal 

como definido no artigo 2.º, n.º 2, alínea r), 

exceto toros para serrar, madeira para 

folhear e madeira para trituração 

industrial; 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração está intimamente ligada aos critérios de sustentabilidade mencionados no artigo 26.º. 

 


