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11.1.2018 A8-0392/321 

Alteração  321 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que as suas políticas nacionais, 

incluindo regimes de apoio, serão 

concebidas em conformidade com a 

hierarquia dos resíduos, conforme 

estabelecido no artigo 4.º da Diretiva 

2008/98/CE, e evitarem efeitos que 

produzam distorções significativas dos 

mercados de (sub)produtos, detritos e 

resíduos. Para o efeito, os Estados-

Membros devem rever periodicamente as 

suas políticas nacionais e justificar 

quaisquer desvios nos relatórios exigidos 

nos termos do artigo 18.º, alínea c), do 

Regulamento ... [Governação]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Alteração  322 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 4 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo das regras em 

matéria de auxílios estatais, a fim de 

atingir o objetivo da União estabelecido no 

artigo 3.º, n.º 1, os Estados-Membros 

podem aplicar regimes de apoio. Os 

regimes de apoio à eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis 

devem ser concebidos de forma a evitar 

distorções desnecessárias dos mercados da 

eletricidade e assegurar que os produtores 

tenham em conta a oferta e a procura de 

eletricidade, bem como eventuais 

condicionalismos da rede. 

1. Nos termos do artigo 195.º do 

TFUE e sem prejuízo dos seus 

artigos 107.º e 108.º, a fim de atingir ou 

ultrapassar os objetivos nacionais e da 

União estabelecidos no artigo 3.º, os 

Estados-Membros podem aplicar regimes 

de apoio. 

Para evitar distorções desnecessárias dos 

mercados de matérias-primas, os regimes 

de apoio às energias renováveis obtidas a 

partir da biomassa devem ser concebidos 

de modo a evitar incentivar uma 

utilização inadequada de biomassa 

principalmente para a produção de 

energia, sobretudo se existirem utilizações 

industriais ou materiais de valor 

acrescentado mais elevado, podendo 

incluir que se dê prioridade à utilização 

de resíduos e detritos. Os membros devem 

ter em conta o fornecimento sustentável 

da biomassa disponível. 
Os regimes de apoio à eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis devem ser baseados no 

mercado, de forma a evitar a distorção dos 

mercados da eletricidade e assegurar que 

os produtores tenham em conta a oferta e a 

procura de eletricidade, bem como 

eventuais custos de integração do sistema 

ou condicionalismos da rede. 
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11.1.2018 A8-0392/323 

Alteração  323 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

Fredrick Federley 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Todavia, os biocombustíveis , biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de resíduos e detritos não 

provenientes da agricultura, da 

aquacultura, das pescas ou da exploração 

florestal só têm de satisfazer os critérios 

de redução das emissões dos gases com 

efeito de estufa estabelecidos no n.º 7 para 

serem considerados para os efeitos das 

alíneas a), b) e c). Esta disposição é 

igualmente aplicável aos resíduos e detritos 

que são inicialmente processados num 

produto antes de serem posteriormente 

processados em biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos. 

Os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de resíduos e detritos não 

provenientes da agricultura, da 

aquacultura, das pescas ou da exploração 

florestal só têm de satisfazer os critérios 

de redução das emissões dos gases com 

efeito de estufa estabelecidos no n.º 7 para 

serem considerados para os efeitos das 

alíneas a), b) e c). No entanto, a sua 

produção a partir de resíduos e detritos 

abrangidos pela Diretiva 2008/98/CE deve 

estar em conformidade com o princípio da 

hierarquia dos resíduos, tal como previsto 

na Diretiva 2008/98/CE. Esta disposição é 

igualmente aplicável aos resíduos e detritos 

que são inicialmente processados num 

produto antes de serem posteriormente 

processados em biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos. 

Or. en 

 


