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11.1.2018 A8-0392/337 

Alteração  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) É conveniente, por conseguinte, 

definir uma meta vinculativa a nível da 

União de, pelo menos, 27 % de energias 

renováveis. Os Estados-Membros devem 

definir o seu contributo para a realização 

desse objetivo, como parte dos seus planos 

nacionais integrados em matéria de energia 

e alterações climáticas através do processo 

de governação previstos no Regulamento 

[Governação]. 

(7) É conveniente, por conseguinte, 

definir uma meta vinculativa a nível da 

União de, pelo menos, 45% de energias 

renováveis, que deverá ser acompanhada 

de objetivos nacionais vinculativos. As 

metas nacionais vinculativas constituem 

uma repartição justa e adequada. Para 

esse efeito, o aumento total da utilização 

de energia proveniente de fontes 

renováveis necessário deverá ser repartido 

entre os Estados-Membros com base num 

aumento igual da quota de cada 

Estado-Membro, ponderada em função do 
seu PIB, modulada de modo a refletir os 

respetivos pontos de partida e fazendo a 

contabilização em termos de consumo 

final bruto de energia, tendo na devida 

conta os esforços já efetuados no passado 

pelos Estados-Membros quanto à 

utilização da energia proveniente de 

fontes renováveis. Os Estados-Membros 

devem pormenorizar as suas políticas e 

medidas existentes e programadas para a 

realização da respetiva meta vinculativa, 

como parte dos seus planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas através do processo 

de governação previstos no Regulamento 

[Governação]. 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Alteração  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente diretiva estabelece um quadro 

comum para a promoção de energia 

proveniente das fontes renováveis. Fixa um 

objetivo da União obrigatório para a quota 

global de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto de 

energia até 2030. Estabelece também 

regras relativas a apoios financeiros à 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis, ao autoconsumo de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis, à 

utilização de energias renováveis para 

aquecimento e arrefecimento e no setor dos 

transportes e à cooperação regional entre 

Estados-Membros e com países terceiros, 

garantias de origem, procedimentos 

administrativos e informação e formação. 

Estabelece critérios de sustentabilidade e de 

redução dos gases com efeitos de estufa para 

os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. 

A presente diretiva estabelece um quadro 

comum para a promoção de energia 

proveniente das fontes renováveis. Fixa um 

objetivo mínimo da União obrigatório para 

a quota global de energia proveniente de 

fontes renováveis no consumo final bruto 

de energia até 2030. Esse objetivo da 

União será atingido coletivamente pelos 

Estados-Membros através de objetivos 

nacionais vinculativos. Estabelece também 

regras relativas a apoios financeiros à 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis, ao autoconsumo de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis, às 

comunidades produtoras de energias 

renováveis, e à utilização de energias 

renováveis para aquecimento e 

arrefecimento e no setor dos transportes, à 

cooperação transfronteiriça e regional 

entre Estados-Membros e com países 

terceiros, através de transferências 

estatísticas entre os Estados-Membros, 

projetos conjuntos, concursos conjuntos e 

públicos e regimes de apoio conjuntos, 

garantias de origem, procedimentos 

administrativos, informação e formação, 

bem como acesso e funcionamento da 

rede de eletricidade e de gás e de 

infraestruturas de aquecimento e 
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arrefecimento a partir de fontes de 

energia renováveis. Estabelece critérios de 

sustentabilidade e de redução dos gases 

com efeitos de estufa para os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Alteração  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem, em 

conjunto, assegurar que a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia da União 

seja de, pelo menos, 27 % até 2030. 

1. Cada Estado-Membro deve 

assegurar que a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis no seu 

consumo final bruto de energia até 2030 

seja, pelo menos, igual ao seu objetivo 

global nacional para a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis para esse 

ano, tal como estabelecida na 

terceira coluna do quadro da parte A do 

anexo I. Estes objetivos vinculativos 

nacionais devem ser coerentes com o 

objetivo obrigatório da União de, pelo 

menos, 45 % de energia proveniente de 

fontes renováveis no consumo final bruto 

de energia da União até 2030. Os 

Estados-Membros devem adotar medidas 

efetivamente concebidas para assegurar 

que a sua quota de energia proveniente de 

fontes renováveis seja igual ou superior à 

indicada na trajetória estabelecida na 

parte A-A do anexo I. Essas medidas 

devem ser incluídas nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e 

alterações climáticas e notificadas à 

Comissão, em conformidade com o 

Regulamento ... [sobre a Governação da 

União da Energia]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Alteração  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Em derrogação do n.º 1, os 

Estados-Membros devem assegurar que 

não seja concedido apoio financeiro à 

extração de energia a partir da 

incineração de resíduos urbanos nem à 

coincineração em fornos de cimento até 

2021. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração é necessária para evitar contradições na hierarquia dos resíduos e permitir 

uma transição sem obstáculos para sistemas de gestão de resíduos mais sustentáveis e para 

uma economia circular. Com efeito, os incentivos financeiros que beneficiam a energia 

produzida a partir de resíduos urbanos distorce o mercado de resíduos, por ser 

comparativamente mais barato valorizar a energia a partir de resíduos, do que evitar ou 

reciclar os resíduos. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Alteração  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 4-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B. Os regimes de apoio à eletricidade 

produzida a partir de fontes de biomassa 

devem ser concebidos de molde a evitar 

distorções dos mercados de materiais. 

Or. en 

Justificação 

As tecnologias de energias renováveis dependentes de biomassa, e em particular de biomassa 

lenhosa, podem competir com outros utilizadores pelo mesmo recurso. O risco em termos de 

concorrência deve ser sublinhado e o regime de apoio deve dar prioridade à reutilização de 

material em vez da recuperação de energia. As autoridades públicas devem garantir que seja 

feita a utilização mais eficaz do recurso, tanto do ponto de vista económico como do ponto de 

vista ambiental, e devem incentivar a utilização em cascata da biomassa. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Alteração  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 proveniente de fontes de energia 

renováveis de um Estado-Membro, a 

contribuição dos biocombustíveis e 

biolíquidos, bem como dos combustíveis 

biomássicos, se produzidos a partir de 

culturas alimentares para consumo humano 

e animal, não será tida em conta para o 

consumo final de energia desse Estado-

Membro. 

Or. en 
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Justificação 

Um grande número de provas científicas demonstrou que os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos provenientes de culturas alimentares para consumo humano e 

animal proporcionam poucas, ou mesmo nenhumas, poupanças de emissões de carbono e não 

são apropriados para utilização no setor da energia. A União Europeia deve concentrar-se 

nos combustíveis e fontes de energia com um baixo, ou nenhum, fator de alteração indireta 

do uso do solo (ILUC). 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Alteração  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

1. 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. 

1. 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, 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. 

Or. en 

Justificação 

Os combustíveis com baixo teor de carbono, mesmo que sejam à base de resíduos, não podem 

ser considerados como sendo energia renovável. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Alteração  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 4 – alínea b) – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No cálculo do numerador, isto é, o 

teor energético de biocombustíveis 

avançados e de outros biocombustíveis e 

biogases produzidos a partir das 

matérias-primas enumeradas no anexo IX, 

devem ser tidos em conta os combustíveis 

para transportes líquidos e gasosos 

renováveis de origem não biológica, os 

combustíveis fósseis à base de resíduos 
para todos os setores dos transportes, e a 

eletricidade renovável para veículos 

rodoviários. 

b) No cálculo do numerador, isto é, o 

teor energético de biocombustíveis 

avançados e de outros biocombustíveis e 

biogases produzidos a partir das 

matérias-primas enumeradas no anexo IX, 

devem ser tidos em conta os combustíveis 

para transportes líquidos e gasosos 

renováveis de origem não biológica para 

todos os setores dos transportes, e a 

eletricidade renovável para veículos 

rodoviários. 

Or. en 

Justificação 

Os combustíveis com baixo teor de carbono, mesmo que sejam à base de resíduos, não podem 

ser considerados como sendo energia renovável. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Alteração  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os combustíveis biomássicos têm de 

satisfazer os critérios de sustentabilidade e 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa estabelecidos nos n.ºs 2 a 7 

apenas se utilizados em instalações de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento ou em combustíveis com 

uma capacidade igual ou superior a 20 MW 

para os combustíveis de biomassa sólida e 

com uma capacidade elétrica igual ou 

superior a 0,5 MW para os combustíveis 

biomássicos gasosos. Os Estados-Membros 

podem aplicar os critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa às instalações 

com capacidade de combustível mais 

baixa. 

Os combustíveis biomássicos têm de 

satisfazer os critérios de sustentabilidade e 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa estabelecidos nos n.ºs 2 a 7 

apenas se utilizados em instalações de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento ou em combustíveis com 

uma capacidade igual ou superior a 1 MW 

para os combustíveis de biomassa sólida e 

com uma capacidade elétrica igual ou 

superior a 0,5 MW para os combustíveis 

biomássicos gasosos. Os Estados-Membros 

podem aplicar os critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa às instalações 

com capacidade de combustível mais 

baixa. 

Or. en 

Justificação 

A maioria das instalações de biomassa tem uma capacidade inferior a 20 MW e deve cumprir 

igualmente os critérios de sustentabilidade. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Alteração  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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) não devem ser 

produzidos a partir de madeira do tronco 

nem de cepos. 

Or. en 

Justificação 

Apenas deve ser promovida a bioenergia produzida a partir de resíduos e detritos. 

 

 


