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11.1.2018 A8-0392/305 

Alteração  305 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 2 – parágrafo 2 – alínea ee) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ee) «Biocombustíveis avançados»: 

biocombustíveis produzidos a partir de 

matérias-primas enumeradas na parte A do 

anexo IX; 

ee) «Biocombustíveis avançados»: 

biocombustíveis produzidos a partir de 

matérias-primas enumeradas na parte A do 

anexo IX, e de resíduos e biomassa 

residual não proveniente de culturas 

alimentares para consumo humano e 

animal, se essa biomassa satisfizer os 

critérios de sustentabilidade definidos no 

artigo 26.º; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Alteração  306 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

assegurar que a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis em todos 

os modos de transporte em 2030 

represente, pelo menos, 12 % do consumo 

final de energia nos transportes nesse 

Estado-Membro. Com vista a atingir o 

objetivo de 12 % do consumo final de 

energia produzida a partir de fontes de 

energia renováveis, os Estados-Membros 

devem exigir que, com efeitos a partir de 1 

de janeiro de 2021, os fornecedores de 

combustíveis incluam uma quota mínima 

de energia renovável prevista no 

artigo 25.º. 

 A fim de serem contabilizadas para esse 

objetivo, a redução de emissões de gases 

com efeito de estufa resultante da 

utilização de biocombustíveis e biogás 

deve estar em conformidade com os 

critérios estabelecidos no artigo 26.º, n.º 7, 

comparativamente aos combustíveis 

fósseis, em conformidade com a 

metodologia referida no artigo 28.º, n.º 1. 

 Se o contributo dos biocombustíveis 

produzidos a partir de culturas 

alimentares para consumo humano e 
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animal num Estado-Membro for inferior 

a 2 % e, portanto, insuficiente para cobrir 

a diferença entre a obrigação do 

fornecedor de combustível e o objetivo de 

12 % no setor dos transportes, esse 

Estado-Membro pode, em consequência, 

ajustar o seu limite estabelecido no 

artigo 7.º, n.º 1, até um máximo de 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Alteração  307 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 – n.º 1 – parágrafo 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para o cálculo do consumo final bruto de 

energia a partir de fontes de energia 

renováveis de um Estado-Membro, a 

contribuição dos biocombustíveis e 

biolíquidos, bem como de combustíveis de 

biomassa consumidos no setor dos 

transportes, se produzidos a partir de 

culturas alimentares para consumo humano 

e animal não deve exceder os 7 % do 

consumo final de energia nos transportes 

rodoviários e ferroviários nesse Estado-

Membro. Este limite é reduzido para 

3,8 % em 2030 na sequência da trajetória 

estabelecida na parte A do anexo X. Os 

Estados-Membros podem fixar um limite 

inferior e podem distinguir entre diferentes 

tipos de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de culturas alimentares para consumo 

humano e animal, por exemplo, através da 

fixação de um limite inferior para a 

contribuição dos biocombustíveis à base de 

culturas para a alimentação humana ou 

animal produzidos a partir de culturas 

oleaginosas, tendo em conta as alterações 

indiretas do uso do solo. 

Para o cálculo do consumo final bruto de 

energia a partir de fontes de energia 

renováveis de um Estado-Membro, a 

contribuição dos biocombustíveis e 

biolíquidos, bem como de combustíveis de 

biomassa consumidos no setor dos 

transportes, se produzidos a partir de 

culturas alimentares para consumo humano 

e animal, não deve exceder a contribuição 

destes para o consumo final bruto de 

energia produzida a partir de fontes de 

energia renováveis, em 2017, nesse 

Estado-Membro, com um máximo de 7 % 

de consumo final bruto nos transportes 

rodoviários e ferroviários. 

A contribuição dos biocombustíveis e 

biolíquidos produzidos a partir de óleo de 

palma é de 0 % a partir de 2021. Os 

Estados-Membros podem fixar um limite 

inferior e podem distinguir entre diferentes 

tipos de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de culturas alimentares para consumo 

humano e animal, por exemplo, através da 

fixação de um limite inferior para a 

contribuição dos biocombustíveis à base de 

culturas para a alimentação humana ou 

animal produzidos a partir de culturas 
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oleaginosas, tendo em conta as alterações 

indiretas do uso do solo e outros impactos 

não intencionais na sustentabilidade. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Alteração  308 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 – n.º 5 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

25.º-A no que diz respeito à alteração da 

lista de matérias-primas constantes do 

anexo IX, partes A e B, a fim de aditar 

matérias-primas, mas não de as retirar. 

Cada ato delegado tem por base uma 

análise dos mais recentes avanços 

científicos e técnicos, tendo devidamente 

em conta os princípios da hierarquia dos 

resíduos estabelecidos na Diretiva 

2008/98/CE, em conformidade com os 

critérios de sustentabilidade da União, 

sufragando a conclusão de que a matéria-

prima em questão não cria uma procura 

adicional de terras nem tem efeitos de 

distorção significativos nos mercados de 

(sub)produtos, detritos ou resíduos, permite 

obter reduções substanciais de emissões de 

gases com efeito de estufa em comparação 

com os combustíveis fósseis, e não corre o 

risco de criar impactos negativos sobre o 

ambiente e a biodiversidade. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

25.º-A no que diz respeito à alteração da 

lista de matérias-primas constantes do 

anexo IX, partes A e B. Cada ato delegado 

tem por base uma análise dos mais recentes 

avanços científicos e técnicos, tendo 

devidamente em conta os princípios da 

economia circular, da hierarquia dos 

resíduos estabelecidos na Diretiva 

2008/98/CE, em conformidade com os 

critérios de sustentabilidade da União, 

sufragando a conclusão de que a matéria-

prima em questão não cria uma procura 

adicional de terras nem tem efeitos de 

distorção significativos nos mercados de 

(sub)produtos, detritos ou resíduos, permite 

obter reduções substanciais de emissões de 

gases com efeito de estufa em comparação 

com os combustíveis fósseis com base 

numa avaliação do ciclo de vida das 

emissões, e não corre o risco de criar 

impactos negativos sobre o ambiente e a 

biodiversidade. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Alteração  309 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 – n.º 5 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

A cada 2 anos, a Comissão deve proceder a 

uma avaliação da lista de matérias-primas 

na Parte A ou na Parte B do anexo IX no 

sentido de aditar matérias-primas, em 

conformidade com os princípios 

enunciados no presente número. A 

primeira avaliação deve ser efetuada, o 

mais tardar, 6 meses a contar de [data de 

entrada em vigor da presente diretiva]. Se 

for caso disso, a Comissão adota atos 

delegados para alterar a lista de matérias-

primas constantes do anexo IX, partes A e 

B, a fim de aditar matérias-primas, mas 

não de as retirar. 

A cada dois anos, a Comissão deve 

proceder a uma avaliação da lista de 

matérias-primas na Parte A ou na Parte B 

do anexo IX no sentido de aditar matérias-

primas, em conformidade com os 

princípios enunciados no presente número. 

A primeira avaliação deve ser efetuada, o 

mais tardar, seis meses a contar de [data de 

entrada em vigor da presente diretiva]. Se 

for caso disso, a Comissão adota atos 

delegados para alterar a lista de matérias-

primas constantes do anexo IX, partes A e 

B, a fim de aditar matérias-primas. A 

Comissão deve realizar uma avaliação 

especial em 2025, com vista a eliminar as 

matérias-primas no anexo IX, e qualquer 

ato delegado daí decorrente deve ser 

adotado no prazo de um ano após essa 

avaliação. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Alteração  310 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 As matérias-primas só devem ser 

suprimidas no anexo IX na sequência de 

uma consulta pública e de acordo com os 

princípios da estabilidade do apoio 

financeiro previsto no artigo 6.º. Sem 

prejuízo do disposto no artigo 26.º, caso as 

matérias-primas sejam suprimidas, as 

instalações existentes de produção de 

biocombustíveis a partir dessas matérias-

primas são autorizadas a contabilizar essa 

energia como energia renovável e a 

contabilizá-la para efeitos da obrigação 

do fornecedor de combustível prevista no 

artigo 25.º, até ao seu nível histórico de 

produção, mas sem o ultrapassar. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Alteração  311 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 B – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Melaços produzidos como 

subproduto da refinação de cana-de-

açúcar ou de beterraba sacarina desde 

que sejam respeitadas as melhores 

normas industriais para a extração do 

açúcar. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração está indissociavelmente ligada a outras alterações propostas a disposições 

modificadas pela Comissão na sua proposta. A presente alteração é necessária por motivos relacionados 

com a lógica interna do texto e está inextricavelmente ligada a outras alterações. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Alteração  312 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

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 X – Parte A 

 
Texto da Comissão Alteração 

Parte A: [...] Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração está indissociavelmente ligada a outras alterações propostas a disposições 

modificadas pela Comissão na sua proposta. A presente alteração é necessária por motivos relacionados 

com a lógica interna do texto e está inextricavelmente ligada a outras alterações. 

 


