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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A União e os Estados-Membros assinaram o Acordo de Paris comprometendo-se a manter o 

aumento da temperatura média mundial significativamente abaixo dos 2 °C e prosseguir os 

esforços para limitar este aumento a 1,5 °C. A rápida transição para as energias renováveis é 

de importância fundamental para a consecução destes objetivos.  

A proposta da Comissão apresenta um objetivo global da UE de, pelo menos, 27 % de 

energias renováveis, o que representa um aumento de apenas 6 % em relação à quota prevista 

de energias renováveis em 2020 ao longo de 10 anos e constitui, de facto, uma redução do 

ritmo de desenvolvimento das energias renováveis comparativamente ao período anterior. O 

relator propõe aumentar para 35 % o nível de ambição da quota das FER em 2030, com 

objetivos nacionais obrigatórios, acesso prioritário e um sistema de garantia de origem que 

sirva unicamente de instrumento de rastreabilidade e contabilidade. 

Quando os legisladores impulsionam a utilização de determinadas fontes de energia através de 

objetivos e subvenções, assumem a responsabilidade pelos efeitos negativos que possam ter 

sobre o ambiente ou a economia no seu conjunto, pelo que, em consonância com o princípio 

da precaução, devem ser previstas salvaguardas suficientes. Da perspetiva do clima, apenas 

deve ser promovida a bioenergia à base de resíduos e detritos, com salvaguardas adequadas 

relativas à proteção da qualidade do solo, do carbono e da biodiversidade do solo e à 

deslocação de outras utilizações. Uma política que possa aumentar as emissões ou reduzir o 

efeito de sumidouro natural de carbono das florestas será contraproducente em termos de 

cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. 

No que se refere aos transportes, a proposta visa transferir lentamente os apoios da UE aos 

biocombustíveis à base de culturas para melhores combustíveis renováveis nos transportes, 

tais como os biocombustíveis avançados e a eletricidade renovável. O limiar dos 

biocombustíveis à base de culturas que pode ser contabilizado para os objetivos em matéria de 

energias renováveis é gradualmente reduzido de 7 para 0% em 2030. A contribuição dos 

biocombustíveis e biolíquidos produzidos a partir de óleo de palma deve ser de 0 a partir de 

2021. A Comissão deve desenvolver uma metodologia para certificar os biocombustíveis e 

biolíquidos com baixo risco de alteração indireta do uso do solo.  

A proposta impõe igualmente aos fornecedores de combustíveis uma obrigação de, até 2030, 

incorporar gradualmente nos combustíveis para transportes até 9% de biocombustíveis 

avançados, eletricidade renovável e combustíveis de captura e utilização de carbono. Esta 

percentagem mínima deve corresponder a uma redução da intensidade das emissões de gases 

com efeito de estufa em pelo menos 7 % comparativamente aos níveis de 2020. É importante 

garantir que esses biocombustíveis representem uma redução considerável das emissões de 

gases com efeito de estufa. São poucas as matérias-primas realmente disponíveis sem gerar 

emissões. Se os materiais forem desviados das suas utilizações atuais para a produção de 

biocombustíveis, outros utilizadores serão afetados. No cálculo do limiar de redução de 

emissões de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis avançados, seria conveniente 

utilizar estimativas das emissões indiretas de carbono baseadas numa análise da deslocação 

que identifique os materiais que seriam utilizados para substituir as matérias-primas, bem 

como as emissões associadas a estas. 

Não se afigura adequado incluir mandatos de combustíveis fósseis – mesmo que à base de 
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resíduos – na Diretiva Energias Renováveis. Os combustíveis fósseis à base de resíduos 

devem ser promovidos através de outros instrumentos no contexto da estratégia da União para 

a economia circular. 

A eletricidade renovável é o combustível mais limpo disponível para o setor dos transportes e, 

atualmente, constitui a solução cuja expansão é mais sustentável. Contudo, uma implantação 

em grande escala dos transportes elétricos requer incentivos tanto do lado da procura como da 

oferta. Uma rede de pontos de carregamento suficiente é fundamental para promover a 

aceitação dos veículos elétricos.  

Prevê-se que, a longo prazo, os biocombustíveis avançados venham sobretudo a desempenhar 

um papel importante na redução das emissões de gases com efeito de estufa decorrentes dos 

transportes aéreos. As energias renováveis destinadas à aviação serão contabilizadas para 

efeitos da obrigação de incorporação aplicável ao conjunto dos transportes. 

O projeto de parecer visa também simplificar e reduzir os encargos administrativos. Uma das 

medidas propostas neste sentido consiste na introdução de uma base de dados global da UE, 

em detrimento das 28 bases de dados nacionais, na qual os fornecedores de combustível 

deverão documentar as transferências realizadas para cumprirem a sua obrigação de 

incorporação. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo a ter em conta 

as seguintes alterações: 

 

Alteração1 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O Parlamento Europeu, nas suas 

resoluções sobre «Um quadro político para 

o clima e a energia no período de 2020 a 

2030» e no «Relatório sobre os progressos 

realizados no domínio das energias 

renováveis» da União, favoreceu uma meta 

vinculativa para 2030 de, pelo menos, 

30 % do consumo final total de energia a 

partir de fontes de energia renováveis, 

sublinhando que essa meta deve ser 

estabelecida por meio de metas nacionais 

individuais, tendo em conta a situação e o 

potencial específicos de cada Estado-

Membro. 

(6) O Parlamento Europeu, nas suas 

resoluções sobre «Um quadro político para 

o clima e a energia no período de 2020 a 

2030» e no «Relatório sobre os progressos 

realizados no domínio das energias 

renováveis» da União, favoreceu uma meta 

vinculativa para 2030 de, pelo menos, 

30 % do consumo final total de energia a 

partir de fontes de energia renováveis, 

sublinhando que essa meta deve ser 

estabelecida por meio de metas nacionais 

individuais, tendo em conta a situação e o 

potencial específicos de cada Estado-

Membro. Na sua resolução sobre o 
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relatório relativo aos progressos no 

domínio das energias renováveis, o 

Parlamento Europeu foi mais longe, 

salientando que, à luz do Acordo de Paris, 

era desejável um objetivo da União 

significativamente mais ambicioso. 

 

Alteração  2 

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, 35 % de energias 

renováveis, juntamente com objetivos 

nacionais vinculativos. 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]. 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O estabelecimento de uma meta 

vinculativa de energias renováveis para 

2030 continuará a incentivar o 

desenvolvimento das tecnologias que 

produzem energia renovável e a 

proporcionar certeza aos investidores. Um 

objetivo definido a nível da União 

permitiria aos Estados-Membros ter uma 

maior flexibilidade para cumprirem as 

suas metas de redução de gases com efeito 

de estufa com a melhor relação custo-

(8) O estabelecimento de metas 

vinculativas de energias renováveis a nível 

nacional e da União para 2030 continuará 

a incentivar o desenvolvimento das 

tecnologias que produzem energia 

renovável e a proporcionar certeza aos 

investidores. 
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eficácia, de acordo com as suas 

circunstâncias específicas, cabazes 

energéticos e capacidades de produção de 

energias renováveis. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Os Estados-Membros devem 

analisar em que medida a utilização de 

diferentes tipos de fontes de energia é 

compatível com o objetivo de limitar o 

aquecimento a 1,5 ºC acima dos níveis 

pré-industriais e com o objetivo de uma 

economia isenta de combustíveis fósseis e, 

simultaneamente, hipocarbónica. A 

Comissão deve ser habilitada a adotar 

atos a esse respeito, a fim de avaliar o 

contributo para estes objetivos de 

diferentes tipos de fontes de energias 

renováveis com base no período de 

retorno e nos resultados comparados com 

os combustíveis fósseis, bem como de 

ponderar propor um período de retorno 

máximo permitido como um critério de 

sustentabilidade, em especial para a 

biomassa lenhocelulósica. 

Justificação 

A alteração está ligada aos critérios de sustentabilidade previstos no artigo 26.º, que é um 

dos elementos cruciais da reformulação da Diretiva Energias Renováveis. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Os Estados-Membros devem tomar 

medidas adicionais caso a quota de 

(10) Os Estados-Membros devem tomar 

medidas adicionais caso a quota de 
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energias renováveis a nível da União não 

cumpra a trajetória para o objetivo de 

energias renováveis de, pelo menos, 27 %. 

Tal como previsto no Regulamento 

[Governação], se a Comissão identificar 

um défice de ambição durante a avaliação 

dos planos nacionais integrados em matéria 

de energia e alterações climáticas, a 

Comissão pode tomar medidas a nível da 

União a fim de assegurar a realização do 

objetivo. Se, durante a avaliação integrada 

dos planos nacionais integrados em matéria 

de energia e alterações climáticas, a 

Comissão identificar uma lacuna de 

concretização, os Estados-Membros devem 

aplicar as medidas previstas na 

Regulamento [Governação], o que lhes 

permite ter flexibilidade suficiente para 

escolher. 

energias renováveis a nível da União não 

cumpra a trajetória para o objetivo de 

energias renováveis de, pelo menos, 35 %. 

Tal como previsto no Regulamento 

[Governação], se a Comissão identificar 

um défice de ambição durante a avaliação 

dos planos nacionais integrados em matéria 

de energia e alterações climáticas, a 

Comissão pode tomar medidas a nível da 

União a fim de assegurar a realização do 

objetivo. Se, durante a avaliação integrada 

dos planos nacionais integrados em matéria 

de energia e alterações climáticas, a 

Comissão identificar uma lacuna de 

concretização, os Estados-Membros devem 

aplicar as medidas previstas na 

Regulamento [Governação]. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) A promoção da energia de fontes 

renováveis deve basear-se nos princípios 

da economia circular e da utilização dos 

recursos em cascata para aumentar a 

eficácia dos recursos para produtos e 

materiais e para minimizar a produção de 

resíduos. Em consequência, a presente 

diretiva deve ser coerente com estes 

princípios e promover a transformação de 

resíduos em matérias-primas secundárias, 

em conformidade com as metas 

estabelecidas na Diretiva 2008/98/CE. 

Justificação 

A Diretiva Energias Renováveis deve conformar-se aos princípios da economia circular e 

incentivar o mercado das matérias-primas secundárias. 
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Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de apoiar as ambiciosas 

contribuições dos Estados-Membros para 

o objetivo da União, deve ser estabelecido 

um quadro financeiro que visa facilitar o 

investimento em projetos de energias 

renováveis nos Estados-Membros, 

inclusivamente através da utilização de 

instrumentos financeiros. 

(11) A fim de apoiar os Estados-

Membros na consecução dos seus 

objetivos, deve ser estabelecido um quadro 

financeiro que visa facilitar o investimento 

em projetos de energias renováveis nos 

Estados-Membros, inclusivamente através 

da utilização de instrumentos financeiros. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A Comissão deve facilitar o 

intercâmbio de boas práticas entre as 

autoridades ou organismos nacionais ou 

regionais competentes, por exemplo 

através de reuniões regulares de modo a 

encontrar uma abordagem comum para 

promover uma maior aceitação de projetos 

de energias renováveis, incentivar o 

investimento em tecnologias novas, limpas 

e flexíveis, e para definir uma estratégia 

adequada para gerir o abandono de 

tecnologias que não contribuam para a 

redução das emissões e proporcionar 

flexibilidade suficiente, baseada em 

critérios transparentes e sinais fiáveis de 

preços de mercado. 

(13) A Comissão deve facilitar o 

intercâmbio de boas práticas entre as 

autoridades ou organismos nacionais ou 

regionais e locais competentes, por 

exemplo através de reuniões regulares de 

modo a encontrar uma abordagem comum 

para promover uma maior aceitação de 

projetos de energias renováveis, incentivar 

o investimento em tecnologias novas, 

limpas e flexíveis, e para definir uma 

estratégia adequada para gerir o abandono 

de tecnologias que não contribuam para a 

redução das emissões e proporcionar 

flexibilidade suficiente, baseada em 

critérios transparentes e sinais fiáveis de 

preços de mercado. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 
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(15) Os regimes de apoio à eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis 

provaram ser uma forma eficaz de 

promover a utilização de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis. Se 

e quando os Estados-Membros decidirem 

aplicar regimes de apoio, o apoio deve ser 

apresentado de uma forma a não gerar 

distorções no funcionamento dos mercados 

da eletricidade. Para esse efeito, um 

número cada vez maior de Estados-

Membros concede ajuda sob uma forma 

em que o apoio é concedido para além das 

receitas do mercado. 

(15) Os regimes de apoio à eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis 

provaram ser uma forma eficaz de 

promover a utilização de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis. Se 

e quando os Estados-Membros decidirem 

aplicar regimes de apoio, o apoio deve ser 

apresentado de uma forma a não gerar 

distorções no funcionamento dos mercados 

da eletricidade. Para esse efeito, um 

número cada vez maior de Estados-

Membros concede ajuda sob uma forma 

em que o apoio é concedido para além das 

receitas do mercado. No caso das fontes de 

biomassa suscetíveis de competir com 

fabricantes de materiais, os regimes de 

apoio não devem, na medida do possível, 

distorcer o funcionamento do mercado da 

biomassa. 

Justificação 

Na perspetiva da transição para uma economia circular, os regimes de apoio às energias 

renováveis não devem criar distorções de concorrência no abastecimento da biomassa entre 

os diferentes setores envolvidos. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A produção de eletricidade a partir 

de fontes de energia renováveis deve ser 

disponibilizada ao mais baixo custo 

possível para os consumidores e para os 

contribuintes. Ao conceber os regimes de 

apoio e aquando da atribuição de apoio, os 

Estados-Membros devem procurar reduzir 

ao mínimo o custo global do sistema de 

aplicação, tendo plenamente em conta as 

necessidades de desenvolvimento da rede e 

do sistema, o cabaz energético resultante, 

bem como o potencial a longo prazo das 

tecnologias. 

(16) A produção de eletricidade a partir 

de fontes de energia renováveis, incluindo 

o armazenamento de energia, deve ser 

disponibilizada com a maior eficiência 

possível em termos de custos para os 

consumidores e para os contribuintes. Ao 

conceber os regimes de apoio e aquando da 

atribuição de apoio, os Estados-Membros 

devem procurar reduzir ao mínimo o custo 

global do sistema de aplicação, tendo 

plenamente em conta as necessidades de 

desenvolvimento da rede e do sistema, 

incluindo o desenvolvimento de redes de 

transporte de energia elétrica de alta 

tensão, o cabaz energético resultante, bem 
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como o potencial a longo prazo das 

tecnologias. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) O planeamento das infraestruturas 

necessárias para a produção de 

eletricidade a partir de fontes renováveis 

deve respeitar as políticas relacionadas 

com a participação das pessoas afetadas 

pelos projetos, incluindo populações 

indígenas, e respeitar os seus direitos 

sobre as terras.  

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 16-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) Os consumidores devem receber 

informações exaustivas, incluindo 

informações sobre os ganhos em termos 

de eficiência energética proporcionados 

pelos sistemas de aquecimento e 

arrefecimento e os menores custos de 

funcionamento dos veículos elétricos, 

permitindo-lhes fazer escolhas de 

consumo individuais no que diz respeito 

às energias renováveis e evitar a limitação 

tecnológica. 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A abertura dos regimes de apoio à (17) A abertura dos regimes de apoio à 
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participação transfronteiras limita os 

impactos negativos sobre o mercado 

interno da energia e pode, em determinadas 

condições, ajudar os Estados-Membros a 

alcançar o objetivo da União de uma forma 

mais eficiente em termos de custos. A 

participação transfronteiras é também o 

corolário natural para o desenvolvimento 

da política da União em matéria de 

energias renováveis, com um objetivo 

vinculativo a nível da União em 

substituição de metas nacionais 

vinculativas. Portanto, é adequado exigir 

aos Estados-Membros a progressiva 

abertura parcial e apoio a projetos 

localizados noutros Estados-Membros, e 

definir diversas formas de execução dessa 

abertura progressiva, em conformidade 

com as disposições do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os artigos 30.º, 34.º e 110.º. 

participação transfronteiras limita os 

impactos negativos sobre o mercado 

interno da energia e pode, em determinadas 

condições, ajudar os Estados-Membros a 

alcançar o objetivo da União de uma forma 

mais eficiente em termos de custos. A 

participação transfronteiras é também o 

corolário natural para o desenvolvimento 

da política da União em matéria de 

energias renováveis, com um objetivo 

vinculativo a nível da União a 

acompanhar as metas nacionais 

vinculativas. Portanto, é adequado exigir 

aos Estados-Membros a progressiva 

abertura parcial e apoio a projetos 

localizados noutros Estados-Membros, e 

definir diversas formas de execução dessa 

abertura progressiva, em conformidade 

com as disposições do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente os artigos 30.º, 34.º e 110.º. 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) É necessário fixar regras 

transparentes e inequívocas para calcular a 

quota de energia proveniente de fontes 

renováveis e para determinar quais são 

essas fontes. 

(20) É necessário fixar regras 

transparentes e inequívocas para calcular a 

quota de energia proveniente de fontes 

renováveis e para determinar quais são 

essas fontes. Nesse contexto, deverá ser 

incluída a energia presente nos oceanos e 

noutras massas de água sob a forma de 

ondas, correntes marinhas, marés, 

gradientes de energia térmica oceânica e 

gradientes de salinidade. 

Justificação 

A recuperação desta referência inscrita na diretiva existente é importante no que diz respeito 

ao potencial das energias marinhas renováveis. 

 

Alteração  15 
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Proposta de diretiva 

Considerando 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) As energias marinhas renováveis 

proporcionam uma oportunidade única 

para a União reduzir a sua dependência 

das energias fósseis, contribuir para a 

consecução dos seus objetivos de redução 

das emissões de CO2 e criar um novo setor 

industrial gerador de emprego numa parte 

considerável do território, incluindo as 

regiões ultraperiféricas. A União deve, 

como tal, envidar esforços no sentido de 

criar condições regulamentares e 

económicas favoráveis à sua implantação. 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Considerando 24-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) A comunicação da Comissão, de 

20 de julho de 2016, intitulada 

«Estratégia Europeia de Mobilidade 

Hipocarbónica» sublinhou a particular 

importância, a médio prazo, dos 

biocombustíveis avançados para a 

aviação. A aviação comercial depende 

inteiramente dos combustíveis líquidos, 

uma vez que não existe uma alternativa 

segura nem certificada para a indústria 

das aeronaves civis. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) A fim de assegurar que o anexo IX 

tem em conta os princípios da hierarquia de 

resíduos estabelecidos na Diretiva 

(25) A fim de assegurar que o anexo IX 

tem em conta os princípios da economia 

circular e da hierarquia de resíduos 
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2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho25, os critérios de sustentabilidade 

da UE e a necessidade de assegurar que o 

anexo não cria uma procura suplementar de 

terras enquanto promove a utilização de 

resíduos e detritos, a Comissão, ao avaliar 

regularmente o anexo, deve considerar a 

inclusão de outras matérias-primas que 

não provoquem efeitos de distorção 

significativos nos mercados de 

(sub)produtos, detritos ou resíduos. 

estabelecidos na Diretiva 2008/98/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho25, os 

critérios de sustentabilidade da UE, a 

avaliação das emissões ao longo do ciclo 

de vida e a necessidade de assegurar que o 

anexo não cria uma procura suplementar de 

terras enquanto promove a utilização de 

resíduos e detritos, a Comissão deve avaliar 

regularmente o anexo e considerar, nas 

eventuais alterações que propuser, os 

efeitos nos mercados de (sub)produtos, 

detritos ou resíduos. 

__________________ __________________ 

25 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos e que revoga certas diretivas (JO L 312 de 

22.11.2008, p. 3). 

25 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos e que revoga certas diretivas (JO L 312 de 

22.11.2008, p. 3). 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Considerando 25-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) A resolução do Parlamento 

Europeu, de 4 de abril de 2017, sobre o 

óleo de palma e a desflorestação das 

florestas tropicais instou a Comissão a 

tomar medidas para eliminar 

gradualmente a utilização de óleos 

vegetais que provocam desflorestação, 

nomeadamente o óleo de palma, como 

componente dos biocombustíveis, de 

preferência até 2020. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Para criar os meios de reduzir os 

custos do cumprimento do objetivo da 

União estabelecido na presente diretiva e 

para dar flexibilidade aos Estados-

(26) Para criar os meios de reduzir os 

custos do cumprimento dos 

objetivos estabelecidos na presente 

diretiva e para dar flexibilidade aos 
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Membros para cumprir a obrigação de não 

apresentar após 2020 valores inferiores aos 

objetivos nacionais para 2020 , deverá ser 

promovido nos Estados-Membros o 

consumo de energia produzida a partir de 

fontes renováveis noutros Estados-

Membros e, paralelamente, estes deverão 

poder contabilizar, na sua quota de energia 

renovável, a energia proveniente de fontes 

renováveis consumida noutros Estados-

Membros. Por esta razão, são necessários 

mecanismos de cooperação para 

complementar as obrigações de oferecer 

apoio a projetos noutros Estados-Membros. 

Estes mecanismos incluem transferências 

estatísticas, projetos conjuntos entre 

Estados-Membros ou regimes de apoio 

conjuntos. 

Estados-Membros para cumprir a 

obrigação de não apresentar após 2020 

valores inferiores aos objetivos nacionais 

para 2020, deverá ser promovido nos 

Estados-Membros o consumo de energia 

produzida a partir de fontes renováveis 

noutros Estados-Membros e, 

paralelamente, estes deverão poder 

contabilizar, na sua quota de energia 

renovável, a energia proveniente de fontes 

renováveis consumida noutros Estados-

Membros. Por esta razão, são necessários 

mecanismos de cooperação para 

complementar as obrigações de oferecer 

apoio a projetos noutros Estados-Membros. 

Estes mecanismos incluem transferências 

estatísticas, projetos conjuntos entre 

Estados-Membros ou regimes de apoio 

conjuntos. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Os Estados-Membros deverão ser 

incentivados a prosseguir todas as formas 

de cooperação adequadas aos objetivos 

nela fixados. A cooperação pode ser 

desenvolvida a todos os níveis, de modo 

bilateral ou multilateral. Para além dos 

mecanismos que incidem no cálculo e no 

cumprimento dos objetivos relativos à 

quota de energia renovável expressamente 

previstos na presente diretiva, tais como 

transferências estatísticas entre Estados-

Membros, projetos conjuntos e regimes de 

apoio conjuntos, a cooperação poderá 

igualmente assumir a forma de 

intercâmbios de informações e de boas 

práticas, como se prevê em particular 

na plataforma eletrónica estabelecida 

no Regulamento [Governação], , ou de 

coordenação voluntária entre todos os tipos 

de regimes de apoio. 

(27) Os Estados-Membros deverão ser 

incentivados a prosseguir todas as formas 

de cooperação adequadas aos objetivos 

nela fixados. A cooperação pode ser 

desenvolvida a todos os níveis, de modo 

bilateral ou multilateral. Para além dos 

mecanismos que incidem no cálculo e no 

cumprimento dos objetivos relativos à 

quota de energia renovável expressamente 

previstos na presente diretiva, tais como 

transferências estatísticas entre Estados-

Membros, projetos conjuntos e regimes de 

apoio conjuntos, a cooperação deve 

também ter lugar no âmbito da parceria 

macrorregional estabelecida pelo 

Regulamento (UE) ... [Governação] e 

poderá igualmente assumir a forma de 

intercâmbios de informações e de boas 

práticas, como se prevê em particular 

na plataforma eletrónica estabelecida 

no Regulamento [Governação], ou de 
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coordenação voluntária entre todos os tipos 

de regimes de apoio. A estratégia da 

Comissão relativa à Rede Transeuropeia 

de Energia (RTE-E) deve apoiar os 

objetivos da presente diretiva e criar 

incentivos suplementares à cooperação 

transfronteiriça, bem como à cooperação 

regional entre os Estados-Membros no 

domínio das energias renováveis. 

Justificação 

Um dos objetivos da União da Energia europeia é promover um melhor intercâmbio e uma 

melhor coordenação entre os Estados-Membros no que diz respeito às suas políticas 

energéticas. Tal deverá refletir-se também na presente diretiva, em consonância com outros 

instrumentos da UE para projetos de infraestruturas transfronteiriças, como a estratégia 

RTE-E. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Deverá ser possível contabilizar a 

eletricidade importada produzida a partir 

de fontes de energia renováveis fora 

da União para as quotas de energia 

renovável dos Estados-Membros. A fim de 

assegurar um efeito adequado da 

substituição da energia convencional por 

energia renovável na União e nos países 

terceiros, convém garantir que tais 

importações possam ser acompanhadas e 

contabilizadas de modo fiável. Será 

considerada a possibilidade de celebrar 

acordos com países terceiros sobre a 

organização do comércio de eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis. Se, por força de uma decisão 

tomada para o efeito ao abrigo do Tratado 

da Comunidade da Energia26, as Partes 

nesse Tratado estiverem vinculadas pelas 

disposições correspondentes da presente 

diretiva, devem ser aplicáveis as medidas 

de cooperação entre Estados-Membros 

nesta previstas. 

(28) Deverá ser possível contabilizar a 

eletricidade importada produzida a partir 

de fontes de energia renováveis fora 

da União para os objetivos dos Estados-

Membros. A fim de assegurar um efeito 

adequado da substituição da energia 

convencional por energia renovável 

na União e nos países terceiros, convém 

garantir que tais importações possam ser 

acompanhadas e contabilizadas de modo 

fiável. Será considerada a possibilidade de 

celebrar acordos com países terceiros sobre 

a organização do comércio de eletricidade 

produzida a partir de fontes de energia 

renováveis. Se, por força de uma decisão 

tomada para o efeito ao abrigo do Tratado 

da Comunidade da Energia26, as Partes 

nesse Tratado estiverem vinculadas pelas 

disposições correspondentes da presente 

diretiva, devem ser aplicáveis as medidas 

de cooperação entre Estados-Membros 

nesta previstas. 
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__________________ __________________ 

26 JO L 198 de 20.7.2006, p. 18. 26 JO L 198 de 20.7.2006, p. 18. 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Considerando 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) A nível nacional e regional, as 

regras e obrigações relativas aos requisitos 

mínimos da utilização de energia 

proveniente de fontes renováveis em 

edifícios novos e renovados têm conduzido 

a aumentos consideráveis na utilização de 

energia proveniente de fontes renováveis. 

Estas medidas deverão ser encorajadas 

num contexto da União mais vasto, 

promovendo ao mesmo tempo a utilização 

de aplicações de energia proveniente de 

fontes renováveis dotadas de maior 

eficiência energética através dos 

regulamentos e códigos de construção. 

(33) A nível nacional, regional e local, 

as regras e obrigações relativas aos 

requisitos mínimos da utilização de energia 

proveniente de fontes renováveis em 

edifícios novos e renovados têm conduzido 

a aumentos consideráveis na utilização de 

energia proveniente de fontes renováveis. 

Estas medidas deverão ser encorajadas 

num contexto da União mais vasto, 

promovendo ao mesmo tempo a utilização 

de aplicações de energia proveniente de 

fontes renováveis dotadas de maior 

eficiência energética através dos 

regulamentos e códigos de construção. 

Justificação 

Sobretudo tendo em vista o objetivo desta diretiva de promover as comunidades de energias 

renováveis, o nível local desempenha e continuará a desempenhar um papel crucial no 

cumprimento dos objetivos da UE de poupança energética e implantação de energias 

renováveis. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Considerando 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) Para assegurar que as medidas 

nacionais para o desenvolvimento de 

energias renováveis para aquecimento e 

arrefecimento têm por base uma cartografia 

e análise exaustivas do potencial nacional 

de energias renováveis e de energia 

produzida a partir de resíduos e que estas 

permitem reforçar a integração das fontes 

(35) Para assegurar que as medidas 

nacionais para o desenvolvimento de 

energias renováveis para aquecimento e 

arrefecimento têm por base uma cartografia 

e análise exaustivas do potencial nacional 

de energias renováveis e de energia 

produzida a partir de resíduos e que estas 

permitem reforçar a integração das fontes 
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de energia renováveis com as fontes de 

calor e frio a partir de resíduos, justifica-se 

exigir que os Estados-Membros realizem 

uma avaliação das suas potencialidades 

nacionais de fontes de energia renováveis e 

da utilização de calor e frio a partir de 

resíduos para aquecimento e arrefecimento, 

em especial para facilitar a integração das 

energias renováveis para fins de 

aquecimento e de arrefecimento e 

promover a eficiência e competitividade 

das redes de aquecimento e arrefecimento 

urbano, tal como definido no artigo 2.º, 

n.º 41, da Diretiva 2012/27/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho21. A 

fim de assegurar a coerência com os 

requisitos de eficiência energética para o 

aquecimento e arrefecimento e reduzir os 

encargos administrativos, esta avaliação 

deve ser incluída nas avaliações exaustivas 

realizadas e notificadas em conformidade 

com o disposto no artigo 14.º da referida 

Diretiva. 

de energia renováveis, nomeadamente 

favorecendo as tecnologias inovadoras, 

tais como as bombas de calor, as 

tecnologias geotérmicas e as tecnologias 

solares térmicas, e as fontes de calor e frio 

a partir de resíduos, justifica-se exigir que 

os Estados-Membros realizem uma 

avaliação das suas potencialidades 

nacionais de fontes de energia renováveis e 

da utilização de calor e frio a partir de 

resíduos para aquecimento e arrefecimento, 

em especial para facilitar a integração das 

energias renováveis para fins de 

aquecimento e de arrefecimento e 

promover a eficiência e competitividade 

das redes de aquecimento e arrefecimento 

urbano, tal como definido no artigo 2.º, 

n.º 41, da Diretiva 2012/27/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho21. A 

fim de assegurar a coerência com os 

requisitos de eficiência energética para o 

aquecimento e arrefecimento e reduzir os 

encargos administrativos, esta avaliação 

deve ser incluída nas avaliações exaustivas 

realizadas e notificadas em conformidade 

com o disposto no artigo 14.º da referida 

Diretiva. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à 

eficiência energética, que altera as Diretivas 

2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas 

2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 14.11.2012, 

p. 1). 

21 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à 

eficiência energética, que altera as Diretivas 

2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas 

2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 14.11.2012, 

p. 1). 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Considerando 45 

 

Texto da Comissão Alteração 

(45) É importante fornecer informações 

aos consumidores finais sobre o modo 

como a eletricidade que é objeto de apoio é 

atribuída. A fim de melhorar a qualidade 

desta informação aos consumidores, os 

Estados-Membros devem assegurar que 

(45) É importante fornecer informações 

aos consumidores finais sobre o modo 

como as fontes de energias renováveis 

injetadas nas redes de eletricidade e de gás 

que são objeto de apoio são atribuídas. A 

fim de melhorar a qualidade desta 
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existem garantias de origem para todas as 

unidades de energia renovável produzida. 

Além disso, com o objetivo de evitar a 

compensação dupla, os produtores de 

energias renováveis que já recebem apoio 

financeiro não devem receber garantias de 

origem. Contudo, as garantias de origem 

devem ser utilizadas para divulgação, para 

que os consumidores finais possam obter 

informações adequadas, fiáveis e claras 

sobre a origem renovável das unidades de 

energia. Além disso, para a eletricidade 

que recebeu apoio, as garantias de origem 

devem ser leiloadas no mercado e as 

receitas utilizadas para reduzir as 

subvenções públicas para as energias 

renováveis. 

informação aos consumidores, os Estados-

Membros devem assegurar que existem 

garantias de origem para todas as unidades 

de energia renovável produzida e injetada 

nas redes de eletricidade e de gás. Além 

disso, com o objetivo de evitar a 

compensação dupla, os produtores de 

energias renováveis que já recebem apoio 

financeiro não devem receber garantias de 

origem. Contudo, as garantias de origem 

devem ser utilizadas para divulgação, para 

que os consumidores finais possam obter 

informações adequadas, fiáveis e claras 

sobre a origem renovável das unidades de 

energia. Além disso, para as energias 

renováveis que receberam apoio, as 

garantias de origem devem ser leiloadas no 

mercado e as receitas utilizadas para 

reduzir as subvenções públicas para as 

energias renováveis. 

Justificação 

Os Estados-Membros devem garantir que sejam emitidas garantias de origem para todas as 

unidades de eletricidade e de gás de fontes renováveis. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Considerando 49-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (49-A) Devem também ser consideradas 

outras medidas inovadoras que permitam 

atrair mais investimento nas novas 

tecnologias, como contratos de 

desempenho energético e processos de 

normalização no financiamento público. 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Considerando 51 

 

Texto da Comissão Alteração 
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(51) A situação específica das regiões 

ultraperiféricas é reconhecida no 

artigo 349.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. O setor 

da energia nas regiões ultraperiféricas é 

frequentemente caracterizado pelo 

isolamento, pelo fornecimento limitado e 

pela dependência dos combustíveis fósseis, 

beneficiando, ao mesmo tempo, de 

importantes fontes de energia renováveis 

locais. As regiões ultraperiféricas poderiam 

assim servir de exemplos de aplicação de 

tecnologias inovadoras no domínio da 

energia para a União. É, por conseguinte, 

necessário promover a utilização de 

energias renováveis, a fim de alcançar um 

maior grau de autonomia energética para 

estas regiões e reconhecer a sua situação 

específica em termos do potencial das 

energias renováveis e das necessidades de 

apoio público. 

(51) A situação específica das regiões 

ultraperiféricas é reconhecida no 

artigo 349.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. O setor 

da energia nas regiões ultraperiféricas é 

frequentemente caracterizado pelo 

isolamento, pelo fornecimento limitado e 

mais oneroso e pela dependência dos 

combustíveis fósseis, beneficiando, ao 

mesmo tempo, de importantes fontes de 

energia renováveis locais, nomeadamente 

a biomassa. As regiões ultraperiféricas 

poderiam assim servir de exemplos de 

aplicação de tecnologias inovadoras no 

domínio da energia para a União. É, por 

conseguinte, necessário adaptar a 

estratégia em matéria de energias 

renováveis, a fim de alcançar um maior 

grau de autonomia energética para estas 

regiões, reforçar a segurança do 

aprovisionamento e reconhecer a sua 

situação específica em termos do potencial 

das energias renováveis e das necessidades 

de apoio público. Por outro lado, as 

regiões ultraperiféricas devem poder 

aproveitar todo o potencial dos seus 

recursos, respeitando critérios de 

sustentabilidade rigorosos e mantendo a 

coerência com as especificidades locais, a 

fim de aumentar a produção de energia a 

partir de fontes renováveis e reforçar a 

sua independência energética. 

Justificação 

A utilização de energias fósseis nas regiões ultraperiféricas (que corresponde a 80 % ou mais 

em algumas regiões) acarreta um custo acrescido que penaliza a economia local e o poder de 

compra dos habitantes. Ao mesmo tempo, estas regiões possuem, em certos casos, recursos 

de biomassa consideráveis que devem poder explorar. 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Considerando 53 

 

Texto da Comissão Alteração 

(53) Com a crescente importância do (53) Com a crescente importância do 
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autoconsumo de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis, é necessária 

uma definição de consumidores de fontes 

renováveis e um quadro regulamentar que 

permita aos consumidores produzir, 

armazenar, consumir ou vender 

eletricidade sem serem confrontados com 

encargos desproporcionados. O 

autoconsumo coletivo deve ser autorizado 

em determinados casos, para que os 

cidadãos que vivem em apartamentos 

possam, por exemplo, beneficiar de 

oportunidades de capacitação na mesma 

medida que as famílias em habitações 

unifamiliares. 

autoconsumo de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis, é necessária 

uma definição de consumidores de fontes 

renováveis e um quadro regulamentar que 

permita aos consumidores produzir, 

armazenar, consumir ou vender 

eletricidade sem serem confrontados com 

encargos desproporcionados. O 

autoconsumo coletivo deve ser autorizado 

para os cidadãos que vivem em 

apartamentos, que podem, por exemplo, 

beneficiar de oportunidades de capacitação 

na mesma medida que as famílias em 

habitações unifamiliares. 

Justificação 

O autoconsumo coletivo deve ser autorizado, sem exceções, aos cidadãos que vivem em 

apartamentos. Ao suprimir a expressão «em determinados casos», os consumidores estarão 

capacitados e poderão optar pelo autoconsumo coletivo. 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Considerando 53-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (53-A) Tendo em conta que a pobreza 

energética afeta cerca de 11 % da 

população e cerca de 50 milhões de 

famílias na União, as políticas em matéria 

de energias renováveis têm um papel 

fundamental a desempenhar no combate 

à pobreza energética e à vulnerabilidade 

dos consumidores. 

Justificação 

No âmbito de uma política energética da UE integrada, a legislação setorial tem de abordar 

também os riscos sociais da transição energética e deve instar os Estados-Membros a 

apoiarem os consumidores afetados pela pobreza energética. 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 
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Considerando 53-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (53-B) Os Estados-Membros devem, por 

conseguinte, apoiar ativamente políticas 

centradas sobretudo nas famílias de 

baixos rendimentos em risco de pobreza 

energética ou que residam em habitações 

sociais. 

Justificação 

No âmbito de uma política energética da UE integrada, a legislação setorial tem de abordar 

também os riscos sociais da transição energética e deve instar os Estados-Membros a 

apoiarem os consumidores afetados pela pobreza energética. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Considerando 55 

 

Texto da Comissão Alteração 

(55) As características específicas das 

comunidades locais de energias renováveis 

relativas à dimensão, estrutura de 

propriedade e número de projetos podem 

dificultar a sua concorrência em pé de 

igualdade com os grandes operadores, 

nomeadamente concorrentes com projetos 

ou carteira de projetos com maior 

dimensão. As medidas adotadas para 

compensar estas desvantagens incluem a 

possibilidade de as comunidades 

energéticas operarem no sistema energético 

e a facilitação da sua integração do 

mercado. 

(55) As características específicas das 

comunidades locais de energias renováveis 

relativas à dimensão, estrutura de 

propriedade e número de projetos podem 

dificultar a sua concorrência em pé de 

igualdade com os grandes operadores, 

nomeadamente concorrentes com projetos 

ou carteira de projetos com maior 

dimensão. As medidas adotadas para 

compensar estas desvantagens incluem a 

possibilidade de as comunidades 

energéticas operarem no sistema 

energético, agregarem as suas ofertas e 

facilitarem a sua integração e participação 

no mercado. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Considerando 57 
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Texto da Comissão Alteração 

(57) Diversos Estados-Membros 

aplicaram medidas para o setor do 

aquecimento e do arrefecimento para 

atingir o objetivo relativo às energias 

renováveis para 2020. No entanto, na 

ausência de metas nacionais vinculativas 

para o período pós-2020, os restantes 

incentivos nacionais podem não ser 

suficientes para atingir os objetivos de 

descarbonização a longo prazo, para 2030 e 

2050. A fim de estar em conformidade 

com estes objetivos, reforçar a segurança 

dos investidores e promover o 

desenvolvimento de um mercado de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

energias renováveis à escala da União, 

respeitando, simultaneamente, o princípio 

da prioridade da eficiência energética, é 

conveniente incentivar o esforço dos 

Estados-Membros no fornecimento de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, contribuindo 

assim para o aumento progressivo da quota 

de energias renováveis. Tendo em conta a 

natureza fragmentada de alguns mercados 

de aquecimento e arrefecimento, é da 

maior importância garantir a flexibilidade 

na conceção desses esforços. É igualmente 

importante garantir que a assimilação 

potencial das energias renováveis para 

aquecimento e arrefecimento não tem 

efeitos secundários nocivos para o 

ambiente. 

(57) Diversos Estados-Membros 

aplicaram medidas para o setor do 

aquecimento e do arrefecimento para 

atingir o objetivo relativo às energias 

renováveis para 2020. A fim de estar em 

conformidade com os objetivos de 

descarbonização a longo prazo para 2030 e 

2050, cumprir estes objetivos, reforçar a 

segurança dos investidores e promover o 

desenvolvimento de um mercado de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

energias renováveis à escala da União, 

respeitando, simultaneamente, o princípio 

da prioridade da eficiência energética, é 

conveniente incentivar o esforço dos 

Estados-Membros no fornecimento de 

aquecimento e arrefecimento a partir de 

fontes de energia renováveis, contribuindo 

assim para o aumento progressivo da quota 

de energias renováveis. Tendo em conta a 

natureza fragmentada de alguns mercados 

de aquecimento e arrefecimento, é da 

maior importância garantir a flexibilidade 

na conceção desses esforços. É igualmente 

importante garantir que a assimilação 

potencial das energias renováveis para 

aquecimento e arrefecimento não tem 

efeitos secundários nocivos para o 

ambiente. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Considerando 62 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(62) A Estratégia Europeia de 

Mobilidade Hipocarbónica, de julho de 

2016, salientou que os biocombustíveis 

(62) Quando os terrenos agrícolas ou 

de pastagem anteriormente destinados à 

produção de alimentos para consumo 



 

AD\1139326PT.docx 23/113 PE604.700v04-00 

 PT 

produzidos a partir de alimentos têm um 

papel limitado na descarbonização do setor 

dos transportes e devem ser 

progressivamente eliminados e substituídos 

por biocombustíveis avançados. A fim de 

preparar a transição para biocombustíveis 

avançados e minimizar os impactos gerais 

da alteração indireta do uso do solo, é 

adequado limitar a quantidade de 

biocombustíveis e biolíquidos produzidos a 

partir de culturas alimentares ou forrageiras 

que possam ser contabilizados para o 

objetivo da União estabelecido na presente 

diretiva. 

humano e animal forem desviados para a 

produção de biocombustíveis, continuará 

a ser necessário satisfazer a procura para 

fins distintos da produção de combustíveis 

mediante a intensificação da atual 

produção ou a introdução na produção de 

outros terrenos não agrícolas. Esta 

constitui uma alteração indireta do uso do 

solo e, quando implica a conversão de 

terrenos com elevado teor de carbono, 

pode gerar consideráveis emissões de 

gases com efeito de estufa. A Estratégia 

Europeia de Mobilidade Hipocarbónica, de 

julho de 2016, salientou que os 

biocombustíveis produzidos a partir de 

alimentos têm um papel limitado na 

descarbonização do setor dos transportes e 

devem ser progressivamente eliminados e 

substituídos por biocombustíveis 

avançados. A fim de preparar a transição 

para biocombustíveis avançados e 

minimizar os impactos gerais da alteração 

indireta do uso do solo, é adequado limitar 

a quantidade de biocombustíveis e 

biolíquidos produzidos a partir de culturas 

alimentares ou forrageiras que possam ser 

contabilizados para o objetivo da União 

estabelecido na presente diretiva, 

distinguindo simultaneamente o facto de 

existirem biocombustíveis à base de 

culturas com uma elevada eficiência em 

matéria de emissões de gases com efeitos 

de estufa e um baixo risco de alteração 

indireta do uso do solo. A utilização de 

biocombustíveis avançados e a mobilidade 

elétrica devem ser aceleradas.  

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Considerando 63-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (63-A) A eficiência energética e as 

políticas de poupança de energia são 

alguns dos métodos mais eficazes através 

dos quais os Estados-Membros podem 
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aumentar a quota de energia renovável na 

sua economia. No caso do setor dos 

transportes, deve ser dada prioridade à 

eficiência dos combustíveis e à 

transferência modal, a par da plena 

incorporação dos custos externos nos 

preços dos combustíveis. Espera-se que os 

biocombustíveis avançados desempenhem 

um importante papel na redução das 

emissões de gases com efeito de estufa 

causadas pela aviação e, por conseguinte, 

a obrigação de incorporação deve 

igualmente ser cumprida no caso 

específico dos combustíveis destinados aos 

transportes aéreos. Convém elaborar 

políticas ao nível da União e dos Estados-

Membros para incentivar medidas 

operacionais que visem economizar os 

combustíveis no setor dos transportes 

marítimos, assim como os esforços de 

investigação e desenvolvimento que visem 

aumentar o recurso à energia eólica e 

solar nos transportes marítimos. 

Justificação 

Relacionada com a alteração ao artigo 25.º. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Considerando 63-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (63-B) A União e os Estados-Membros 

devem procurar aumentar o cabaz 

energético proveniente de fontes 

renováveis, reduzir o consumo total de 

energia nos transportes e aumentar a 

eficiência energética em todos os setores 

de transportes. É possível promover 

medidas neste sentido a nível do 

planeamento dos transportes, bem como 

da produção de automóveis com maior 

eficiência energética. 
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Justificação 

Recuperação da ideia dos considerandos 28 e 29 da Diretiva 2009/28/CE. Uma redução mais 

acentuada das emissões de gases com efeito de estufa exige medidas em todo o setor dos 

transportes, tanto na cadeia de produção como na cadeia de abastecimento. 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Considerando 63-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (63-C) Normas de eficiência dos 

combustíveis para o transporte rodoviário 

seriam uma forma eficaz de promover a 

aceitação das alternativas renováveis no 

setor dos transportes e de conseguir 

reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa e aumentar a descarbonização do 

setor dos transportes a longo prazo. 

Devem ser propostas normas de eficiência 

dos combustíveis em consonância com a 

evolução tecnológica e com os objetivos 

em matéria de clima e energia. 

Justificação 

Uma redução mais acentuada das emissões de gases com efeito de estufa requer medidas em 

todo o setor dos transportes. As normas de eficiência dos combustíveis para o transporte 

rodoviário podem ser uma forma eficaz de impulsionar a aceitação das alternativas 

renováveis. 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Considerando 64 

 

Texto da Comissão Alteração 

(64) Os biocombustíveis avançados e 

outros biocombustíveis e biogases 

produzidos a partir das matérias-primas 

enumeradas no anexo IX, os combustíveis 

renováveis líquidos e gasosos de origem 

não biológica para transportes e a 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis no setor dos transportes podem 

(64) Os biocombustíveis avançados e 

outros biocombustíveis e biogases 

produzidos a partir das matérias-primas 

enumeradas no anexo IX, os combustíveis 

renováveis líquidos e gasosos de origem 

não biológica para transportes e a 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis no setor dos transportes podem 
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contribuir para reduzir as emissões de 

carbono, incentivar a descarbonização do 

setor dos transportes na União com uma 

boa relação custo-eficácia e melhorar, entre 

outros, a diversificação energética no setor 

dos transportes, promovendo, ao mesmo 

tempo, a inovação, o crescimento e o 

emprego na economia da União e 

reduzindo a dependência face às 

importações de energia. A obrigação de 

incorporação junto dos fornecedores de 

combustíveis deve encorajar o 

desenvolvimento contínuo dos 

combustíveis avançados, incluindo os 

biocombustíveis, sendo importante 

assegurar que a obrigação de incorporação 

também incentiva melhorias no 

desempenho relativo aos gases com efeito 

de estufa dos combustíveis fornecidos para 

cumprir essa obrigação. A Comissão deve 

avaliar o desempenho relativo aos gases 

com efeito de estufa, à inovação técnica e à 

sustentabilidade desses combustíveis. 

contribuir para reduzir as emissões de 

carbono, incentivar a descarbonização do 

setor dos transportes na União com uma 

boa relação custo-eficácia e melhorar, entre 

outros, a diversificação energética no setor 

dos transportes, promovendo, ao mesmo 

tempo, a inovação, o crescimento e o 

emprego na economia da União e 

reduzindo a dependência face às 

importações de energia. O princípio da 

utilização em cascata deve ser tido em 

consideração a fim de garantir que a 

utilização de matérias-primas para a 

produção de biocombustíveis avançados 

não concorre com outras utilizações que 

exijam a substituição destas matérias-

primas por outras que produzem mais 

emissões. A obrigação de incorporação 

junto dos fornecedores de combustíveis 

deve encorajar o desenvolvimento contínuo 

dos combustíveis avançados, incluindo os 

biocombustíveis, sendo importante 

assegurar que a obrigação de incorporação 

também incentiva melhorias no 

desempenho relativo aos gases com efeito 

de estufa dos combustíveis fornecidos para 

cumprir essa obrigação. A Comissão deve 

avaliar o desempenho relativo aos gases 

com efeito de estufa, à inovação técnica e à 

sustentabilidade desses combustíveis. 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Considerando 65 

 

Texto da Comissão Alteração 

(65) A promoção dos combustíveis 

fósseis com baixas emissões de carbono 

que sejam produzidos a partir de fluxos de 

resíduos também pode contribuir para os 

objetivos de diversificação energética e de 

descarbonização do setor dos transportes. 

É, portanto, adequado incluir estes 

combustíveis na obrigação de 

incorporação para os fornecedores de 

(65) A promoção dos combustíveis 

fósseis com baixas emissões de carbono 

que sejam produzidos a partir de fluxos de 

resíduos gasosos também pode contribuir 

para os objetivos de diversificação 

energética e de descarbonização do setor 

dos transportes. Seria, portanto, adequado 

desenvolver uma metodologia relativa à 

sua possível contribuição para os objetivos 

da presente diretiva e para os objetivos da 
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combustíveis. política de descarbonização da União em 

geral. 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Considerando 65-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (65-A) Para contabilizar de forma mais 

precisa a quota da eletricidade 

proveniente de fontes renováveis nos 

transportes, deve ser desenvolvida uma 

metodologia adequada e deveriam ser 

estudadas diferentes soluções técnicas e 

tecnológicas para esse efeito. 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Considerando 66 

 

Texto da Comissão Alteração 

(66) As matérias-primas que tenham 

efeitos indiretos reduzidos na alteração do 

uso do solo quando são utilizadas para 

biocombustíveis devem ser promovidas 

pelo seu contributo para a descarbonização 

da economia. Em especial, devem ser 

incluídas no anexo da presente diretiva as 

matérias-primas para biocombustíveis 

avançados, dado que dependem de 

tecnologia mais inovadora e com grau 

menor de maturidade, necessitando, por 

conseguinte, um nível mais elevado de 

apoio. A fim de assegurar que o referido 

anexo está atualizado de acordo com a 

evolução tecnológica mais recente e, ao 

mesmo tempo, evita os efeitos negativos 

indesejados, deverá ser feita uma 

avaliação após a adoção da diretiva, a fim 

de avaliar a possibilidade de acrescentar 

novas matérias-primas ao anexo. 

(66) As matérias-primas que tenham 

efeitos indiretos reduzidos na alteração do 

uso do solo quando são utilizadas para 

biocombustíveis devem ser promovidas 

pelo seu contributo para a descarbonização 

da economia. Em especial, devem ser 

incluídas no anexo da presente diretiva as 

matérias-primas para biocombustíveis 

avançados, dado que dependem de 

tecnologia mais inovadora e com grau 

menor de maturidade, necessitando, por 

conseguinte, um nível mais elevado de 

apoio. A fim de assegurar que o referido 

anexo está atualizado de acordo com a 

evolução tecnológica mais recente e, ao 

mesmo tempo, evita os efeitos negativos 

indesejados, deverá ser regularmente 

avaliado. 
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Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Considerando 67 

 

Texto da Comissão Alteração 

(67) Os custos da ligação de novos 

produtores de gás a partir de fontes de 

energia renováveis deverão ser baseados 

em objetivos e critérios , transparentes e 

não discriminatórios, e importa tomar 

devidamente em conta os benefícios que os 

produtores locais de gás a partir de fontes 

de energia renováveis trazem às redes de 

gás . 

(67) Os custos da ligação de novos 

produtores de eletricidade e de gás a partir 

de fontes de energia renováveis às redes de 

gás e eletricidade deverão ser baseados em 

objetivos e critérios, transparentes e não 

discriminatórios, e importa tomar 

devidamente em conta os benefícios que os 

produtores integrados de eletricidade a 

partir de fontes de energia renováveis e os 

produtores locais de gás a partir de fontes 

de energia renováveis trazem às redes de 

gás e eletricidade.  

Justificação 

A presente alteração retoma a formulação do considerando 62 da Diretiva 2009/28/CE. 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Considerando 68 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(68) Para tirar pleno proveito do 

potencial da biomassa a fim de contribuir 

para a descarbonização da economia 

através da sua utilização para materiais e 

energia , a União e os Estados-Membros 

deverão promover uma maior 

mobilização sustentável da madeira e dos 

recursos agrícolas existentes e o 

desenvolvimento de novos sistemas 

florestais e de produção agrícola . 

(68) Para tirar pleno proveito do 

potencial da biomassa a fim de contribuir 

para a descarbonização da economia 

através da sua utilização para materiais e 

energia , a União e os Estados-Membros 

deverão promover a utilização de energia 

proveniente de fontes com uma maior 

mobilização sustentável da madeira e dos 

recursos agrícolas existentes e o 

desenvolvimento de novos sistemas 

florestais e de produção agrícola, desde 

que sejam cumpridos os critérios de 

sustentabilidade e de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa. 
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Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Considerando 68-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (68-A) As sinergias existentes entre a 

economia circular, a bioeconomia e a 

promoção das energias renováveis devem 

continuar a ser promovidas, a fim de 

assegurar a utilização mais eficiente das 

matérias-primas e os melhores resultados 

ambientais. As medidas políticas adotadas 

pela União e pelos Estados-Membros para 

apoiar a produção de energias renováveis 

devem ter sempre em conta o princípio da 

utilização eficiente dos recursos e da 

melhor utilização da biomassa. 

Justificação 

A Diretiva Energias Renováveis deve conformar-se aos princípios da economia circular e da 

bioeconomia e incentivar uma maior eficiência dos recursos. 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Considerando 69 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(69) Os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos devem ser 

sempre produzidos de forma sustentável. 

Os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos utilizados para 

efeitos de cumprimento do objetivo da 

União estabelecido na presente diretiva e 

os que beneficiam de regimes de apoio 

deverão, portanto, cumprir critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa. 

(69) A energia renovável deve ser 

sempre produzida de forma sustentável. Os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos utilizados para 

efeitos de cumprimento dos 

objetivos estabelecidos na presente diretiva 

e as formas de energia renovável que 

beneficiam de regimes de apoio deverão, 

portanto, cumprir critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa. 
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Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Considerando 71 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(71) A produção de matéria-prima 

agrícola para biocombustíveis, biolíquidos 

e combustíveis biomássicos e os incentivos 

à sua utilização previstos na presente 

diretiva não deverão ter por efeito 

incentivar a destruição de terrenos ricos 

em biodiversidade. Tais recursos não 

renováveis, reconhecidos em vários 

instrumentos internacionais como de valor 

para toda a humanidade, deverão ser 

preservados. É necessário, portanto, 

estabelecer critérios de sustentabilidade e 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa que garantam que os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos só são elegíveis 

para incentivos quando for possível 

garantir que a matéria-prima agrícola 

não provém de zonas ricas em 

biodiversidade ou, no caso de zonas 

designadas para fins de proteção da 

natureza ou para a proteção de espécies ou 

ecossistemas raros, ameaçados ou em risco 

de extinção, que a autoridade competente 

apresente provas de que a produção das 

matérias-primas agrícolas não afeta tais 

fins. As zonas florestais primárias devem 

ser consideradas ricas em 

biodiversidade de acordo com os critérios 

de sustentabilidade, que estejam de acordo 

com a definição utilizada pela Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) na sua Avaliação 

Global dos Recursos Florestais, ou quando 

se encontrem protegidas por legislação 

nacional de proteção da natureza. Deverão 

ser consideradas ricas em biodiversidade as 

zonas em que se procede à recolha de 

produtos florestais não lenhosos, desde que 

o impacto humano seja reduzido. Não 

deverão ser consideradas florestas 

(71) A produção de matéria-prima 

agrícola para biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos e 

os incentivos à sua utilização previstos na 

presente diretiva não deverão ter, nem 

promover, um efeito prejudicial sobre a 

biodiversidade dentro ou fora da União. 

Tais recursos não renováveis, reconhecidos 

em vários instrumentos internacionais 

como de valor para toda a humanidade, 

deverão ser preservados. É necessário, 

portanto, estabelecer critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa que garantam 

que os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos só são elegíveis 

para incentivos quando for possível 

garantir que a matéria-prima agrícola 

não provém de zonas ricas em 

biodiversidade ou, no caso de zonas 

designadas para fins de proteção da 

natureza ou para a proteção de espécies ou 

ecossistemas raros, ameaçados ou em risco 

de extinção, que a autoridade competente 

apresente provas de que a produção das 

matérias-primas agrícolas não afeta tais 

fins. As zonas florestais primárias devem 

ser consideradas ricas em 

biodiversidade de acordo com os critérios 

de sustentabilidade, que estejam de acordo 

com a definição utilizada pela Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) na sua Avaliação 

Global dos Recursos Florestais, ou quando 

se encontrem protegidas por legislação 

nacional de proteção da natureza. Deverão 

ser consideradas ricas em biodiversidade as 

zonas em que se procede à recolha de 

produtos florestais não lenhosos, desde que 

o impacto humano seja reduzido. Não 

deverão ser consideradas florestas 
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primárias outros tipos de floresta definidos 

pela FAO, como as florestas naturais 

modificadas, as florestas seminaturais e as 

plantações. Além disso, considerando a 

elevada biodiversidade de alguns terrenos 

de pastagem, tanto de climas temperados 

como tropicais, incluindo savanas, estepes, 

pastagens arbustivas e pradarias ricas em 

biodiversidade, os biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos 

produzidos a partir de matérias-

primas agrícolas provenientes desses 

terrenos também não deverão ser elegíveis 

para os incentivos previstos na presente 

diretiva. A Comissão deverá estabelecer 

critérios adequados para a definição de 

terrenos de pastagem ricos em 

biodiversidade, tendo em conta as 

melhores provas científicas disponíveis e 

as normas internacionais na matéria. 

primárias outros tipos de floresta definidos 

pela FAO, como as florestas naturais 

modificadas, as florestas seminaturais e as 

plantações. Todavia, a biodiversidade, bem 

como a qualidade, a saúde, a viabilidade e 

a vitalidade dessas florestas devem ser 

garantidas. Além disso, considerando a 

elevada biodiversidade de alguns terrenos 

de pastagem, tanto de climas temperados 

como tropicais, incluindo savanas, estepes, 

pastagens arbustivas e pradarias ricas em 

biodiversidade, os biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos 

produzidos a partir de matérias-

primas agrícolas provenientes desses 

terrenos também não deverão ser elegíveis 

para os incentivos previstos na presente 

diretiva. A Comissão deverá estabelecer 

critérios adequados para a definição de 

terrenos de pastagem ricos em 

biodiversidade, tendo em conta as 

melhores provas científicas disponíveis e 

as normas internacionais na matéria. 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Considerando 72-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (72-A) Os critérios de sustentabilidade da 

União para os biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos 

têm de assegurar que a transição para 

uma economia hipocarbónica apoie os 

objetivos do plano de ação para a 

economia circular e seja firmemente 

orientada pela hierarquia de resíduos da 

União. 

Justificação 

A fim de assegurar que a Diretiva Energias Renováveis está em consonância com o plano de 

ação para a economia circular e a hierarquia de resíduos da UE, é necessário introduzir 

novos critérios de sustentabilidade. 
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Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Considerando 73 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(73) As matérias-primas agrícolas para a 

produção de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis de biomassa não devem ser 

produzidas em turfeiras, dado que o cultivo 

de matérias-primas em turfeiras conduziria 

a significativas perdas de carbono se as 

terras forem drenadas para esse efeito, 

sendo que a falta de drenagem não pode 

ser facilmente verificada. 

(73) As matérias-primas agrícolas para a 

produção de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis de biomassa não devem ser 

produzidas em turfeiras ou zonas húmidas 

se tal abranger a drenagem de solo, dado 

que o cultivo de matérias-primas em 

turfeiras ou zonas húmidas conduziria a 

significativas perdas de carbono se as 

terras forem drenadas para esse efeito. 

Justificação 

As turfeiras drenadas não funcionam como uma reserva segura de carbono. Por conseguinte, 

não se afigura razoável excluir a sua utilização para a produção de biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos. 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Considerando 74-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (74-A) As matérias-primas agrícolas para 

a produção de biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis de biomassa 

devem ser produzidas mediante a 

utilização de práticas coerentes com a 

proteção da qualidade do solo e do 

carbono orgânico do solo. 

Justificação 

De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, a produção de biomassa agrícola pode 

ter impactos negativos sobre os solos (por exemplo, perda de nutrientes e matéria orgânica 

dos solos, erosão, drenagem das turfeiras), a disponibilidade de água e a biodiversidade. Os 

requisitos de condicionalidade no âmbito da PAC não são, por si só, suficientes para 

assegurar a proteção da qualidade dos solos e a manutenção de carbono orgânico do solo. 
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Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Considerando 75 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(75) É adequado introduzir, a nível da 

União, critérios de sustentabilidade e de 

redução de emissões de gases com efeito 

de estufa para os combustíveis biomássicos 

utilizados na produção de eletricidade, 

aquecimento e arrefecimento, a fim de 

continuar a assegurar um nível elevado de 

redução de gases com efeito de estufa em 

comparação com os combustíveis fósseis, 

para evitar impactos indesejados na 

sustentabilidade, bem como para promover 

o mercado interno. 

(75) É adequado introduzir, a nível da 

União, critérios de sustentabilidade e de 

redução de emissões de gases com efeito 

de estufa para os combustíveis biomássicos 

utilizados na produção de eletricidade, 

aquecimento e arrefecimento, a fim de 

continuar a assegurar um nível elevado de 

redução de gases com efeito de estufa em 

comparação com os combustíveis fósseis, 

para evitar impactos indesejados na 

sustentabilidade, bem como para promover 

o mercado interno. Sem prejudicar o 

respeito estrito pelos recursos primários 

de elevado valor ambiental, as regiões 

ultraperiféricas devem poder aproveitar o 

potencial dos seus recursos a fim de 

aumentar a produção de energias 

renováveis e a sua independência 

energética. 

Justificação 

A diretiva não deve proibir a exploração da biomassa nas regiões ultraperiféricas, por 

exemplo, as florestas primárias, que constitui um dos principais recursos destes territórios. A 

exploração desses recursos está já sujeita a rigorosos critérios de sustentabilidade que 

garantem a integridade ambiental de tal atividade. 

 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Considerando 75-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (75-A) A fim de assegurar a plena 

transparência em todos os setores da 

produção de energia, a Comissão deve, 

até 31 de dezembro de 2018, definir, 

mediante atos delegados, critérios de 

produção para os combustíveis fósseis e 
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as energias fósseis. 

Justificação 

Há uma forte necessidade de critérios de produção que garantam condições equitativas para 

biocombustíveis e combustíveis fósseis. 

 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Considerando 76 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(76) Para garantir que, apesar da procura 

crescente de biomassa florestal, a colheita é 

realizada de forma sustentável em florestas 

em que a regeneração é garantida, que é 

dada especial atenção a áreas 

explicitamente designadas para a proteção 

da biodiversidade, das paisagens e dos 

elementos naturais específicos, que os 

recursos da biodiversidade são preservados 

e que as reservas de carbono são 

rastreadas, as matérias-primas lenhosas 

devem apenas ser provenientes de florestas 

que sejam exploradas em conformidade 

com os princípios de gestão sustentável das 

florestas desenvolvidos no âmbito dos 

processos internacionais relativos às 

florestas, tais como a Conferência 

Ministerial para a Proteção das Florestas na 

Europa, implementados através de 

legislação nacional ou das boas práticas de 

gestão a nível da exploração florestal. Os 

operadores devem tomar as medidas 

adequadas para minimizar o risco de 

utilização insustentável da biomassa 

florestal para a produção de bioenergia. 

Para esse efeito, os operadores deverão pôr 

em prática uma abordagem baseada no 

risco. Neste contexto, é adequado que a 

Comissão desenvolva orientações para a 

verificação da conformidade com a 

abordagem baseada no risco, na sequência 

da consulta do Comité Governação da 

União da Energia, e do Comité Permanente 

(76) Para garantir que, apesar da procura 

crescente de biomassa florestal, a colheita é 

realizada de forma sustentável em florestas 

em que a regeneração é garantida, que é 

dada especial atenção a áreas 

explicitamente designadas para a proteção 

da biodiversidade, das paisagens e dos 

elementos naturais específicos, que os 

recursos da biodiversidade são preservados 

e que as reservas de carbono são 

rastreadas, as matérias-primas lenhosas 

devem apenas ser provenientes de florestas 

que sejam exploradas em conformidade 

com os princípios de gestão sustentável das 

florestas desenvolvidos no âmbito dos 

processos internacionais relativos às 

florestas, tais como a Conferência 

Ministerial para a Proteção das Florestas na 

Europa, implementados através de 

legislação nacional ou das boas práticas de 

gestão a nível da base de abastecimento. 

Os operadores devem assegurar que sejam 

tomadas medidas para evitar ou limitar as 

consequências negativas da colheita sobre 

o ambiente. Para esse efeito, os operadores 

deverão pôr em prática uma abordagem 

baseada no risco. Neste contexto, é 

adequado que a Comissão desenvolva 

medidas para dar execução aos requisitos 

baseados nas melhores práticas existentes 

nos Estados-Membros, assim como 

orientações para a verificação da 

conformidade com a abordagem baseada 
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Florestal, instituídos pela Decisão 

89/367/CEE do Conselho24. 

no risco, na sequência da consulta do 

Comité Governação da União da Energia, e 

do Comité Permanente Florestal, 

instituídos pela Decisão 89/367/CEE do 

Conselho. 

 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Considerando 76-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (76-A) Se um único critério relativo à 

sustentabilidade da biomassa florestal não 

for satisfeito pela legislação nacional e/ou 

subnacional ou pela monitorização de um 

Estado-Membro, deverão ser fornecidas 

mais informações correspondentes a esse 

critério ao nível da base de abastecimento, 

sem o requisito de fornecer mais 

informações sobre critérios já satisfeitos 

ao nível do Estado-Membro. 

Justificação 

A abordagem baseada no risco é desenvolvida critério a critério. A prática proposta 

salvaguardaria a finalidade da abordagem baseada no risco, reduzindo simultaneamente o 

risco na utilização de biomassa não sustentável devido a deficiências num único critério. 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Considerando 76-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (76-B) Deve ser aplicada uma 

«abordagem baseada no risco», a 

começar ao nível nacional. Se os 

requisitos de um único critério não 

puderem ser satisfeitos pela legislação 

nacional e/ou subnacional ou pela 

monitorização, as informações relativas a 

esta parte devem ser fornecidas ao nível 

da base de abastecimento a fim de reduzir 

o risco na produção de biomassa florestal 
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não sustentável. 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Considerando 76-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (76-C) A colheita para fins energéticos 

aumentou, e prevê-se que continue a 

aumentar, o que se traduz numa maior 

importação de matérias-primas de países 

terceiros, bem como num aumento da 

produção desses materiais na União. Os 

operadores devem assegurar que a 

colheita seja feita em conformidade com 

os critérios de sustentabilidade. 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Considerando 78 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(78) Os combustíveis biomássicos 

devem ser convertidos de forma eficiente 

em eletricidade e calor, de modo a 

maximizar a segurança energética e a 

reduzir os gases com efeito de estufa, bem 

como a limitar as emissões de poluentes 

atmosféricos e minimizar a pressão sobre 

os limitados recursos de biomassa. Por este 

motivo, o apoio público a instalações com 

uma capacidade igual ou superior a 20 

MW, quando necessário, deve ser atribuído 

apenas a centrais altamente eficientes 

cogeradoras de calor e eletricidade, na 

aceção do artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 

2012/27/UE. Os regimes de apoio 

existentes para a eletricidade produzida a 

partir da biomassa devem, no entanto, ser 

autorizados até à data prevista para o final 

de todas as instalações de biomassa. Além 

disso, a eletricidade produzida a partir da 

(78) Os combustíveis biomássicos 

devem ser convertidos de forma eficiente 

em eletricidade e calor, de modo a 

maximizar a segurança energética e a 

reduzir os gases com efeito de estufa, bem 

como a limitar as emissões de poluentes 

atmosféricos e minimizar a pressão sobre 

os limitados recursos de biomassa. Por este 

motivo, o apoio público a instalações com 

uma capacidade de produção de 

eletricidade instalada igual ou superior a 

[20] MW, quando necessário, deve ser 

atribuído apenas a centrais altamente 

eficientes cogeradoras de calor e 

eletricidade, na aceção do artigo 2.º, n.º 34, 

da Diretiva 2012/27/UE, ou produzida em 

instalações convertidas a partir de 

centrais alimentadas a combustíveis 

fósseis sólidos. Os regimes de apoio 

existentes para a eletricidade produzida a 
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biomassa em novas centrais com uma 

capacidade igual ou superior a 20 MW só 

deve ser contabilizada para os objetivos e 

obrigações em matéria de energias 

renováveis no caso de centrais cogeradoras 

de calor e eletricidade altamente eficientes. 

Em conformidade com as regras em 

matéria de auxílios estatais, os Estados-

Membros devem, contudo, ser autorizados 

a conceder apoio público à produção de 

energias renováveis às centrais e 

contabilizar a eletricidade produzida para 

os objetivos e obrigações em matéria de 

energias renováveis, a fim de evitar uma 

maior dependência dos combustíveis 

fósseis que apresentam um maior impacto 

ambiental e climático sempre que, depois 

de esgotadas todas as possibilidades 

técnicas e económicas para a instalação de 

produção combinada de calor e eletricidade 

altamente eficiente a partir da biomassa, os 

Estados-Membros tenham de enfrentar um 

risco comprovado para a segurança do 

aprovisionamento de eletricidade. 

partir da biomassa devem, no entanto, ser 

autorizados até à data prevista para o final 

de todas as instalações de biomassa. Além 

disso, a eletricidade produzida a partir da 

biomassa em novas centrais com uma 

capacidade de produção de eletricidade 

instalada igual ou superior a [20] MW só 

deve ser contabilizada para os objetivos e 

obrigações em matéria de energias 

renováveis no caso de centrais cogeradoras 

de calor e eletricidade altamente eficientes, 

ou se produzida em instalações 

convertidas a partir de centrais 

alimentadas a combustíveis fósseis 

sólidos. Em conformidade com as regras 

em matéria de auxílios estatais, os Estados-

Membros devem, contudo, ser autorizados 

a conceder apoio público à produção de 

energias renováveis às centrais e 

contabilizar a eletricidade produzida para 

os objetivos e obrigações em matéria de 

energias renováveis, a fim de evitar uma 

maior dependência dos combustíveis 

fósseis que apresentam um maior impacto 

ambiental e climático sempre que, depois 

de esgotadas todas as possibilidades 

técnicas e económicas para a instalação de 

produção combinada de calor e eletricidade 

altamente eficiente a partir da biomassa, os 

Estados-Membros tenham de enfrentar um 

risco comprovado para a segurança do 

aprovisionamento de eletricidade. Em 

particular, o apoio às instalações de 

produção de energias renováveis a partir 

da biomassa nas regiões ultraperiféricas 

fortemente dependentes das importações 

de energia deve ser reforçado, desde que 

sejam respeitados os critérios de 

sustentabilidade para a produção dessas 

energias renováveis, adaptadas às 

especificidades dessas regiões. 

 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Considerando 80 
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Texto da Comissão Alteração 

(80) Com base na experiência adquirida 

durante a aplicação prática dos critérios de 

sustentabilidade da União, é conveniente 

reforçar o papel dos regimes voluntários 

de certificação nacional e internacional 

para verificar o cumprimento dos critérios 

de sustentabilidade de uma forma 

harmonizada. 

(80) Com base na experiência adquirida 

durante a aplicação prática dos critérios de 

sustentabilidade da União, é conveniente 

ter em conta o papel dos regimes 

voluntários de certificação nacional e 

internacional para verificar o cumprimento 

dos critérios de sustentabilidade de uma 

forma harmonizada. 

 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Considerando 82 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(82) Os regimes voluntários 

desempenham um papel cada vez mais 

importante, na medida em que demonstram 

o cumprimento dos critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa para os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. Por 

conseguinte, é conveniente que a Comissão 

exija aos regimes voluntários, inclusive os 

que já foram reconhecidos pela Comissão, 

a apresentação regular de relatórios sobre 

as suas atividades. Estes relatórios deverão 

ser tornados públicos, a fim de aumentar a 

transparência e melhorar a supervisão por 

parte da Comissão. Além disso, esses 

relatórios deverão fornecer à Comissão as 

informações necessárias para que esta 

possa apresentar um relatório sobre o 

funcionamento dos regimes voluntários, 

tendo em vista definir boas práticas e, se 

for caso disso, apresentar uma proposta 

para intensificar a promoção dessas boas 

práticas. 

(82) Os regimes voluntários podem 

desempenhar um papel importante, na 

medida em que demonstram o 

cumprimento dos critérios mínimos de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

de gases com efeito de estufa para os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. Por 

conseguinte, é conveniente que a Comissão 

exija aos regimes voluntários, inclusive os 

que já foram reconhecidos pela Comissão, 

a apresentação regular de relatórios sobre 

as suas atividades. Estes relatórios deverão 

ser tornados públicos, a fim de aumentar a 

transparência e melhorar a supervisão por 

parte da Comissão. Além disso, esses 

relatórios deverão fornecer à Comissão as 

informações necessárias para que esta 

possa apresentar um relatório sobre o 

funcionamento dos regimes voluntários, 

tendo em vista definir boas práticas e, se 

for caso disso, apresentar uma proposta 

para intensificar a promoção dessas boas 

práticas. 

Justificação 

As garantias de origem devem informar o consumidor sobre o cumprimento dos critérios de 
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sustentabilidade e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Considerando 84 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(84) Para evitar uma carga 

administrativa excessiva, deverá ser 

elaborada uma lista de valores por defeito 

para os modos comuns de produção de 

biocombustíveis , biolíquidos e 

combustíveis biomássicos , que deverá ser 

atualizada e aumentada à medida que 

estejam disponíveis novos dados fiáveis. 

Os operadores económicos deverão sempre 

poder reivindicar o nível de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa 

estabelecido na referida lista. Caso o valor 

por defeito atribuído às reduções das 

emissões de gases com efeito de estufa de 

um dado modo de produção seja inferior ao 

nível mínimo exigido, os produtores que 

queiram demonstrar que cumpriram o nível 

mínimo deverão ter de provar que as 

emissões efetivas do seu processo de 

produção são inferiores às que foram 

presumidas no cálculo dos valores por 

defeito. 

(84) Para evitar uma carga 

administrativa excessiva, deverá ser 

elaborada uma lista de valores por defeito 

para os modos comuns de produção de 

biocombustíveis , biolíquidos e 

combustíveis biomássicos , que deverá ser 

atualizada e aumentada à medida que 

estejam disponíveis novos dados fiáveis. 

Os operadores económicos deverão sempre 

poder reivindicar o nível de redução direta 

das emissões de gases com efeito de estufa 

estabelecido na referida lista. Caso o valor 

por defeito atribuído às reduções diretas 

das emissões de gases com efeito de estufa 

de um dado modo de produção seja inferior 

ao nível mínimo exigido, os produtores que 

queiram demonstrar que cumpriram o nível 

mínimo deverão ter de provar que as 

emissões efetivas do seu processo de 

produção são inferiores às que foram 

presumidas no cálculo dos valores por 

defeito. 

Justificação 

A alteração está intimamente ligada à alteração do artigo 25.º, n.º 1. 

 

Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Considerando 85 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(85) É necessário estabelecer regras 

claras para o cálculo da redução das 

(85) É necessário estabelecer regras 

claras, com base em critérios objetivos e 
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emissões de gases com efeito de estufa 

proveniente de biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos em 

comparação com os combustíveis fósseis. 

não discriminatórios, para o cálculo da 

redução das emissões de gases com efeito 

de estufa proveniente de biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos em 

comparação com os combustíveis fósseis. 

 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Considerando 95 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(95) A procura global de matérias-

primas agrícolas está a aumentar. Parte da 

resposta a essa procura crescente consistirá 

no aumento da superfície dos terrenos 

consagrados à agricultura. Um dos meios 

de aumentar a superfície dos terrenos 

disponíveis para o cultivo é a recuperação 

dos solos que, em estado de grave 

degradação, não podem ser explorados 

para fins agrícolas. Dado que a promoção 

dos biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos contribuirá para 

o crescimento da procura de matérias-

primas agrícolas, o regime de 

sustentabilidade deverá promover a 

utilização de terrenos degradados 

recuperados. 

(95) A procura global de matérias-

primas agrícolas está a aumentar. Parte da 

resposta a essa procura crescente consistirá 

no aumento da superfície dos terrenos 

consagrados à agricultura. Um dos meios 

de aumentar a superfície dos terrenos 

disponíveis para o cultivo é a recuperação 

dos solos que, em estado de grave 

degradação, não podem ser explorados 

para fins agrícolas. Dado que a promoção 

dos biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos contribuirá para 

o crescimento da procura de matérias-

primas agrícolas, o regime de 

sustentabilidade deverá promover a 

utilização de terrenos degradados 

recuperados, o que se poderá traduzir em 

emissões decorrentes das alterações 

indiretas do uso do solo. 

Justificação 

A alteração está intimamente ligada à alteração do artigo 7.º, n.º 1. 

 

Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Considerando 101 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(101) Atendendo a que os objetivos da (101) Atendendo a que os objetivos da 
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presente diretiva, a saber, alcançar uma 

quota de pelo menos 27% de energias 

provenientes de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia da União 

até 2030, não podem ser suficientemente 

alcançados pelos Estados-Membros mas 

podem, contudo, devido à dimensão da 

ação, ser mais bem alcançados a nível da 

União, a União pode tomar medidas, em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade, consagrado no mesmo 

artigo, a presente diretiva não excede o 

necessário para alcançar aqueles objetivos. 

presente diretiva, a saber, alcançar uma 

quota de pelo menos 35 % de energias 

provenientes de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia da União 

até 2030, não podem ser suficientemente 

alcançados pelos Estados-Membros mas 

podem, contudo, devido à dimensão da 

ação, ser mais bem alcançados a nível da 

União, a União pode tomar medidas, em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade, consagrado no mesmo 

artigo, a presente diretiva não excede o 

necessário para alcançar aqueles objetivos. 

 

Alteração  61 

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 

objetivos da União e nacionais 

obrigatórios 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.  
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Alteração  62 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) «Energia proveniente de fontes 

renováveis»: a energia proveniente de 

fontes não fósseis renováveis, 

nomeadamente energia eólica, solar (solar 

térmica e solar fotovoltaica) e, geotérmica, 

calor ambiente, marés, ondas e outras 

formas de energia oceânica, hidráulica, de 

biomassa, de gases dos aterros, de gases 

das instalações de tratamento de águas 

residuais e biogases; 

(a) «Energia proveniente de fontes 

renováveis»: a energia proveniente de 

fontes não fósseis renováveis, 

nomeadamente energia eólica, solar (solar 

térmica e solar fotovoltaica) e geotérmica, 

calor ambiente, marés, ondas e outras 

formas de energia oceânica, hidráulica, de 

biomassa, de biometano, de gases dos 

aterros, de gases das instalações de 

tratamento de águas residuais e de 

biogases; 

Justificação 

O biometano deve ser incluído na definição principal de energia proveniente de fontes 

renováveis. 

 

Alteração  63 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) «Biomassa», a fração 

biodegradável de produtos, resíduos e 

detritos de origem biológica provenientes 

da agricultura, incluindo substâncias de 

origem vegetal e animal, da silvicultura e 

de indústrias afins, como a pesca e a 

aquicultura, bem como a fração 

biodegradável de resíduos, incluindo 

resíduos industriais e urbanos de origem 

biológica; 

(c) «Biomassa», a fração biodegradável de 

produtos, resíduos e detritos de origem 

biológica provenientes da agricultura, 

incluindo substâncias de origem vegetal e 

animal, da silvicultura e de indústrias afins, 

como a pesca e a aquicultura, mas 

excluindo a turfa e as matérias 

incorporadas em formações geológicas 

e/ou fossilizadas, bem como a fração 

biodegradável de resíduos, incluindo 

resíduos industriais, comerciais e urbanos 

de origem biológica e bactérias; 
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Justificação 

Deve ser clarificado que a turfa e outras matérias incorporadas em formações geológicas ou 

fossilizadas estão excluídas. As bactérias são uma forma de biomassa renovável que se 

desenvolvem com ou sem fotossíntese. 

 

Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea g) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) «Biocombustíveis»: combustíveis 

líquidos para transportes, produzidos a 

partir de biomassa; 

(g) «Biocombustíveis»: combustíveis 

líquidos ou gasosos para transportes, 

produzidos a partir de biomassa ou 

mediante biomassa; 

Justificação 

A definição de biocombustíveis deve cobrir os biocombustíveis líquidos e gasosos. A 

biomassa pode atuar como o catalisador biológico que produz combustível diretamente em 

resultado do crescimento de biomassa. 

 

Alteração  65 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea n-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (n-A) «Resíduos finais», os resíduos 

resultantes de uma operação de 

tratamento ou de recuperação, incluindo 

a reciclagem, que, não podendo ser 

recuperados, devem ser eliminados; 

Justificação 

É necessário introduzir esta definição a fim de restringir a utilização de resíduos como 

biocombustíveis avançados exclusivamente aos resíduos que já não podem ser reciclados ou 

reutilizados. 

 

Alteração  66 
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Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea q) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(q) «Material celulósico não 

alimentar»: as matérias-primas são 

constituídas sobretudo por celulose e 

hemicelulose e têm um teor de lenhina 

inferior ao material lignocelulósico, 

incluindo resíduos de colheitas para 

consumo humano e animal (como palha, 

caules de milho, peles e carolos), culturas 

energéticas de gramíneas com baixo teor 

de amido (como azevém, panicum, 

miscanthus, arundinaria gigantea e culturas 

de cobertura antes e depois das culturas 

principais), resíduos industriais (incluindo 

os provenientes de culturas destinadas à 

alimentação humana e animal, após a 

extração de óleos vegetais, açúcares, 

amidos e proteínas), bem como material 

proveniente de resíduos orgânicos; 

(q) «Material celulósico não 

alimentar»: as matérias-primas são 

constituídas sobretudo por celulose e 

hemicelulose e têm um teor de lenhina 

inferior ao material lignocelulósico, 

incluindo resíduos de colheitas para 

consumo humano e animal (como palha, 

caules de milho, peles e carolos), culturas 

energéticas de gramíneas com baixo teor 

de amido (como azevém, panicum, 

miscanthus, arundinaria gigantea, culturas 

de cobertura antes e depois das culturas 

principais e culturas de pastagem 

temporária, como gramíneas, trevo e 

luzerna), resíduos industriais (incluindo os 

provenientes de culturas destinadas à 

alimentação humana e animal, após a 

extração de óleos vegetais, açúcares, 

amidos e proteínas), bem como material 

proveniente de resíduos orgânicos; 

Justificação 

As culturas de pastagem temporária podem ser utilizadas na produção de biogás. 

 

Alteração  67 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea s) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(s) «Combustíveis líquidos e gasosos 

renováveis de origem não biológica para os 

transportes»: combustíveis líquidos ou 

gasosos, com exceção dos 

biocombustíveis, cujo teor energético 

provém de fontes de energia renováveis 

distintas da biomassa e que são usados nos 

transportes; 

(s) «Combustíveis líquidos e gasosos 

renováveis de origem não biológica para os 

transportes»: combustíveis líquidos ou 

gasosos usados nos transportes, com 

exceção dos biocombustíveis, cujo teor 

energético provém de fontes de energia 

renováveis distintas da biomassa, em que 

qualquer matéria-prima de carbono é 

capturada do ar ambiente; 
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Justificação 

Esta disposição não se aplica à captura de carbono industrial e à reutilização de matérias-

primas, uma vez que o carbono não é permanente. A alteração introduzida na definição de 

combustíveis líquidos e gasosos renováveis de origem não biológica para os transportes está 

relacionada com o artigo 25.º, no qual podem ser contabilizados para a nova obrigação de 

incorporação. 

 

Alteração  68 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea u) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(u) «Biocombustíveis e biolíquidos 

com baixo risco de alteração indireta do 

uso do solo»: biocombustíveis e 

biolíquidos cujas matérias-primas foram 

produzidas no âmbito de regimes que 

reduzem a deslocação da produção para 

outros fins distintos da produção de 

biocombustíveis e de biolíquidos e que 

foram produzidos respeitando os critérios 

de sustentabilidade para biocombustíveis e 

biolíquidos previstos no artigo 26.º; 

(u) «Biocombustíveis e biolíquidos 

com baixo risco de alteração indireta do 

uso do solo»: biocombustíveis e 

biolíquidos cujas matérias-primas foram 

produzidas em terrenos marginais não 

cultivados, melhorando simultaneamente 

a sua captura de carbono no âmbito de 

regimes que reduzem a deslocação da 

produção para outros fins distintos da 

produção de biocombustíveis e de 

biolíquidos, nomeadamente para 

alimentos para animais de elevado teor 

proteico, e que foram produzidos 

respeitando os critérios de sustentabilidade 

para biocombustíveis e biolíquidos 

previstos no artigo 26.º; 

Justificação 

A alteração está intimamente ligada à alteração do artigo 7.º, n.º 1. 

 

Alteração  69 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea y) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(y) «Calor ou frio residuais»: o calor 

ou frio gerados não utilizados como 

subproduto em instalações industriais ou de 

(y)  «Calor ou frio residuais»: o calor 

ou frio gerados não utilizados como 

subproduto em instalações industriais ou 
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produção de eletricidade e que seriam 

dissipados ao ar ou na água, sem acesso a 

um sistema de aquecimento ou 

arrefecimento urbano; 

no setor terciário e que seriam dissipados 

ao ar ou na água, sem acesso a um sistema 

de recuperação de aquecimento ou de 

refrigeração urbano ou outro sistema 

dedicado; 

 

Alteração  70 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea aa) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

aa) «Consumidor privado de energias 

renováveis», um cliente tal como definido 

na Diretiva [Diretiva MDI] que consome e 

pode armazenar e vender eletricidade 

renovável que seja produzida dentro da sua 

ou das suas instalações, incluindo um 

bloco de apartamentos múltiplos, uma 

instalação comercial ou de serviços 

partilhados ou uma rede de distribuição 

fechada, desde que, para os consumidores 

privados de energias renováveis não 

familiares, essas atividades não constituam 

a sua principal atividade comercial ou 

profissional: 

aa)  «Consumidor privado de energias 

renováveis», um cliente tal como definido 

na Diretiva [Diretiva MDI] ou um grupo 

de clientes, atuando em conjunto, que 

consomem e podem armazenar e vender 

eletricidade renovável que seja produzida 

dentro das suas instalações, incluindo um 

bloco de apartamentos múltiplos, uma 

instalação comercial ou de serviços 

partilhados ou uma rede de distribuição 

fechada, inclusive através de agregadores, 

desde que, para os consumidores privados 

de energias renováveis não familiares, 

essas atividades não constituam a sua 

principal atividade comercial ou 

profissional; 

 

Alteração  71 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea dd) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

dd) «Culturas alimentares para 

consumo humano e animal»: culturas ricas 

em amido, culturas açucareiras e 

oleaginosas produzidas em terras agrícolas 

como cultura principal, excluindo os 

resíduos, detritos ou material 

lignocelulósico; 

dd) «Culturas alimentares para 

consumo humano e animal»: culturas ricas 

em amido, culturas açucareiras e 

oleaginosas e outras culturas com 

finalidades principalmente energéticas 

produzidas em terras agrícolas como 

cultura principal, excluindo os resíduos e 
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os detritos:  

 

Alteração  72 

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 

resíduos e detritos de matérias-primas 

enumerados na Parte A do anexo IX, que 

respeitam o princípio da hierarquia dos 

resíduos e não têm efeitos de deslocação 

nem efeitos de distorção significativos nos 

mercados de produtos, detritos ou 

resíduos, com base numa análise 

regional;  

 

Alteração  73 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea ff) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

ff)  «Combustíveis fósseis à base de 

resíduos»: combustíveis líquidos e gasosos 

produzidos a partir de fluxos de resíduos de 

origem não renovável, incluindo gases de 

tratamento resíduos e gases de escape;  

ff)  «Combustíveis de carbono 

reciclado»: combustíveis líquidos e 

gasosos produzidos a partir de fluxos de 

resíduos gasosos inevitáveis, incluindo 

gases de tratamento de resíduos e gases de 

escape, com reduções substanciais das 

emissões de gases com efeito de estufa ao 

longo de todo o seu ciclo de vida;  

 

Alteração  74 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea jj) 
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Texto da Comissão Alteração 

jj) «Licença de exploração»: um 

documento oficial que confere o direito de 
extração da biomassa florestal; 

jj) «Licença de exploração»: uma 

licença ou um direito semelhante nos 

termos da legislação nacional e/ou 

regional para a extração da biomassa 

florestal;  

 

Alteração  75 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea mm) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

mm) «Exploração florestal»: uma ou 

mais parcelas de floresta e de outras 

terras arborizadas que constituam uma 

unidade do ponto de vista da gestão ou da 

utilização; 

mm)  «Base de fornecimento»: região 

geográfica de proveniência da matéria-

prima de biomassa; 

 

Alteração  76 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea nn) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

nn) «Biorresíduos»: resíduos de 

jardim, resíduos alimentares de 

habitações, restaurantes, empresas de 

catering e instalações comerciais e 

resíduos similares de unidades de 

transformação de alimentos, todos eles 

biodegradáveis; 

nn) «Biorresíduos»: biorresíduos na 

aceção do artigo 3.º, n.º 4, da 

Diretiva 2008/98/CE; 

 

Alteração  77 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea uu-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (uu-A)  «Combustíveis produzidos 

a partir de bactérias»: combustíveis 

líquidos produzidos através do 

crescimento bacteriano, utilizando os 

óxidos de carbono presentes nos resíduos 

gasosos e nos fluxos de resíduos que são 

gerados como uma consequência 

inevitável e não intencional do fabrico de 

produtos e não são creditados ao abrigo 

de outros regimes de redução das 

emissões. 

Justificação 

A alteração está intimamente ligada à alteração do Anexo IX 

 

Alteração  78 

Proposta de diretiva 

 Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea uu-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (uu-B)  «hierarquia dos resíduos»: 

a hierarquia dos resíduos tal como consta 

do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 

2008/98/CE; 

Justificação 

A fim de assegurar a coerência, a presente diretiva deve utilizar a mesma definição da 

hierarquia dos resíduos como a Diretiva 2008/98/CE. 

 

Alteração  79 

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 

1. Os Estados-Membros devem, em 

conjunto, assegurar que a quota de energia 

proveniente de fontes renováveis no 
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consumo final bruto de energia da União 

seja de, pelo menos, 27 % até 2030. 

consumo final bruto de energia da União 

seja de, pelo menos, 35 % até 2030. 

Alteração  80 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As contribuições de cada Estado-

Membro para este objetivo global até 2030 

devem ser fixadas e notificadas à 

Comissão como parte dos seus planos 

nacionais integrados em matéria de 

energia e alterações climáticas, em 

conformidade com os artigos 3.º a 5.º e 9.º 

a 11.º do Regulamento [Governação]. 

Suprimido 

 

Alteração  81 

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 

sejam concebidas em conformidade com a 

hierarquia dos resíduos, conforme 

estabelecido no artigo 4.º da Diretiva 

2008/98/CE. 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]. 

Justificação 

Os Estados-Membros devem avaliar a coerência entre as suas políticas de apoio às energias 

renováveis e a legislação em matéria de resíduos, tendo em conta, de modo particular, a 

hierarquia dos resíduos. 

 

Alteração  82 

Proposta de diretiva 
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Artigo 3 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. No caso de a Comissão considerar, 

no contexto da avaliação dos planos 

nacionais integrados em matéria de 

energia e alterações climáticas, em 

conformidade com o disposto no 

artigo 25.º do Regulamento [Governação], 

que a trajetória da União não é 

conjuntamente alcançada ou se o valor de 

referência a que se refere o n.º 3 não for 

mantido, é aplicável o artigo 27.º, n.º 4, do 

referido regulamento. 

Suprimido 

 

Alteração  83 

Proposta de diretiva 

 Artigo 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Objetivos globais nacionais obrigatórios 

 Cada Estado-Membro deve assegurar que 

a sua quota de energia proveniente de 

fontes renováveis, calculada nos termos 

dos artigos 7.º a 13.º, no consumo final 

bruto de energia em 2030 seja, pelo 

menos, igual ao objetivo global nacional 

para a quota de energia proveniente de 

fontes renováveis estabelecida para esse 

ano na terceira coluna do quadro da 

Parte A do anexo I. Estes objetivos 

globais nacionais obrigatórios devem ser 

coerentes com uma quota de, pelo menos, 

35 % de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto de 

energia da União até 2030. Para alcançar 

mais facilmente o objetivo estabelecido no 

presente artigo, os Estados-Membros 

devem promover e incentivar a eficiência 

energética e as poupanças de energia. 
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Alteração  84 

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. A fim de cumprir os objetivos 

nacionais e da União estabelecidos nos 

artigos 3.º e 3.º-A, ou atingir metas mais 

elevadas, 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. 

 

Alteração  85 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O apoio à eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis deve 

ser concebido de modo a integrar a 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis no mercado da eletricidade e 

garantir que os produtores de energias 

renováveis estão a responder aos sinais de 

preços do mercado e maximizam as suas 

receitas do mercado. 

2. O apoio à eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis deve 

ser concebido de modo a integrar a 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis no mercado da eletricidade e 

garantir que os produtores de energias 

renováveis estão a responder aos sinais de 

preços do mercado e maximizam as suas 

receitas do mercado. Os Estados-Membros 

podem prever isenções para instalações de 

pequena dimensão, demonstrando que o 

custo administrativo da venda direta ou 

indireta da eletricidade produzida no 

mercado seria desproporcionado, bem 

como isenções para projetos de 

demonstração. 

 

Alteração  86 
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Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os regimes de apoio à eletricidade 

a partir de fontes de biomassa devem ser 

concebidos de forma a evitar distorções 

desnecessárias dos mercados de materiais. 

Justificação 

Na perspetiva da transição para uma economia circular, os regimes de apoio às energias 

renováveis não devem criar distorções de concorrência no abastecimento da biomassa entre 

os diferentes setores envolvidos. 

 

Alteração  87 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que o apoio à eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis foi 

concedido no âmbito de um processo de 

seleção aberto, transparente, não 

discriminatório, concorrencial e eficaz em 

termos económicos. 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que o apoio à eletricidade de 

origem renovável seja concedido através 
de concursos abertos, transparentes, 

concorrenciais e não discriminatórios, 

exceto no que diz respeito a instalações de 

pequena dimensão, projetos de 

demonstração, bem como nos casos em 

que os Estados-Membros possam 

demonstrar que as propostas não são 

concorrenciais ou conduziriam a um 

resultado subótimo, tais como níveis de 

ajuda mais elevados e/ou menores taxas 

de realização do projeto. O apoio pode 

incluir procedimentos de concurso 

específicos para uma tecnologia. 

 

Alteração  88 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 
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 4-A. Em derrogação do n.º 1 do 

presente artigo, os Estados-Membros 

devem garantir que não seja criado 

nenhum regime de apoio às energias 

renováveis a partir de resíduos urbanos 

que não cumpram as obrigações de 

recolha separada estipuladas na Diretiva 

2008/98/CE. 

Justificação 

Os regimes de apoio às energias renováveis não devem favorecer os resíduos que não 

obedecem à hierarquia dos resíduos; nomeadamente, não deve ser prestado qualquer apoio 

aos resíduos indiferenciados. Os únicos regimes de apoio devem abranger os detritos 

residuais urbanos, ou seja, os detritos urbanos recolhidos separadamente que já não possam 

ser reutilizados ou reciclados e cujo único destino seria serem submetidos a operações de 

eliminação. 

 

Alteração  89 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem iniciar 

apoios à eletricidade produzida a partir de 

fontes renováveis para os produtores 

situados noutros Estados-Membros nas 

condições estabelecidas no presente artigo. 

1. Os Estados-Membros podem iniciar 

apoios à eletricidade produzida a partir de 

fontes renováveis para os produtores 

situados noutros Estados-Membros nas 

condições estabelecidas no presente artigo. 

Justificação 

A introdução de uma abertura transfronteiriça obrigatória dos regimes de apoio às 

instalações localizadas noutros Estados-Membros não representa necessariamente uma 

solução eficaz em termos económicos. Além disso, levaria a uma concentração de mercado 

nos Estados-Membros que proporcionassem os maiores retornos. Os investidores apontariam 

para o local de operação mais eficiente e económico. Certos Estados-Membros, em 

particular os mais atrasados na integração das energias renováveis, ficariam assim 

desfavorecidos. A expansão necessária da transmissão transfronteiriça de eletricidade ligada 

à abertura obrigatória dos regimes de apoio levaria a um aumento nos custos de 

transmissão. Consequentemente, seria necessário um apoio adicional, o que implicaria 

custos acrescidos. Além disso, uma vez que ainda não está desenvolvida a monitorização da 

utilização dos regimes de apoio disponíveis para os produtores localizados noutro país, a 

autoridade transfronteiriça das Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) teria primeiro de 

ser informada. 
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Alteração  90 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo das adaptações necessárias 

para estar em conformidade com as 

regras em matéria de auxílios estatais, os 

Estados-Membros devem assegurar que o 

nível, tal como as condições, do apoio 

concedido aos projetos de energias 

renováveis não sejam revistos de forma a 

afetar negativamente os direitos conferidos 

ao abrigo dos mesmos e a economia dos 

projetos apoiados. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

o nível, tal como as condições, do apoio 

concedido aos projetos de energias 

renováveis não sejam revistos de forma a 

afetar negativamente os direitos conferidos 

ao abrigo dos mesmos e a economia dos 

projetos apoiados. 

 

Alteração  91 

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 

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, salvo se esses combustíveis 

cumprem o limiar de redução de emissões 

de gases com efeito de estufa estabelecido 

no artigo 26.º, n.º 7, tendo em conta a 

média de emissões estimadas decorrentes 

da alteração indireta do uso do solo 

decorrentes das matérias-primas para 

biocombustíveis e biolíquidos na Parte A 

do anexo VIII, ou estão certificados como 

biocombustíveis e biolíquidos com baixo 

risco de alteração indireta do uso do solo, 

com base numa metodologia desenvolvida 
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animal produzidos a partir de culturas 

oleaginosas, tendo em conta as alterações 

indiretas do uso do solo. 

pela Comissão. Este limite é reduzido para 

0 % em 2030 na sequência da trajetória 

estabelecida na parte A do anexo X. A 

contribuição dos biocombustíveis e 

biolíquidos produzidos a partir de óleo de 

palma é de 0 % a partir de 2021. Até 31 de 

dezembro de 2019, a Comissão deve 

desenvolver uma metodologia para 

certificar os biocombustíveis e biolíquidos 

com baixo risco de alteração indireta do 

uso do solo, conforme consta do artigo 2.º, 

n.º 2, alínea u). 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 e outros impactos 

não intencionais na sustentabilidade. 

 

Alteração  92 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 32.º a fim de alterar a média de 

emissões estimadas decorrentes da 

alteração indireta do uso do solo 

decorrentes das matérias-primas para 

biocombustíveis e biolíquidos na Parte A 

do anexo VIII com base nos dados 

científicos mais recentes. A Comissão 

procede à revisão da média de emissões 

estimadas decorrentes da alteração 

indireta do uso do solo decorrentes das 

matérias-primas para biocombustíveis e 

biolíquidos até 31 de dezembro de 2019, 
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tendo em conta quaisquer reduções das 

emissões de gases com efeito de estufa 

relacionadas com os subprodutos de 

alimentos proteicos para a alimentação 

animal e, se for caso disso, introduz 

valores separados para o óleo de palma, o 

óleo de soja e outras culturas de 

oleaginosas. 

Justificação 

A alteração está intrinsecamente ligada às alterações dos parágrafos anteriores e é 

necessária para garantir que os valores constantes do Anexo VIII, parte A sejam mantidos 

atualizados, em consonância com os conhecimentos científicos mais recentes. 

 

Alteração  93 

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 

32.º 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. 
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Alteração  94 

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 nas partes A e B do 

anexo IX no sentido de aditar ou retirar 

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 ou de as 

retirar. 

 

Alteração  95 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Quando uma matéria-prima é retirada da 

lista do anexo IX, as instalações que 

produzem biocombustíveis avançados a 

partir dessa matéria-prima devem ser 

autorizadas a utilizá-la durante cinco 

anos após a entrada em vigor do ato 

delegado que retira a matéria-prima do 

anexo IX, desde que seja um 

biocombustível avançado de acordo com o 

artigo 2.º da presente diretiva. 

Justificação 

Embora a Comissão esteja autorizada a propor a retirada de uma matéria-prima do anexo 

IX, os operadores devem ter a possibilidade de ajustar o seu processo de produção dentro de 

um período de transição para salvaguardar em certa medida os seus investimentos.  

 

Alteração  96 
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Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Ao definirem políticas de 

promoção da produção de combustíveis a 

partir de matérias-primas enumeradas no 

anexo IX da presente diretiva, os Estados-

Membros devem ter devidamente em 

conta a hierarquia de resíduos 

estabelecida no artigo 4.º da Diretiva 

2008/98/CE e, nomeadamente, as suas 

disposições referentes à aplicação do 

conceito de ciclo de vida aos impactos 

globais da produção e gestão dos diversos 

fluxos de resíduos. 

Justificação 

É restituída a redação do artigo 2.º da Diretiva (UE) 2015/1513. 

 

Alteração  97 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Deduzida da quantidade de energia 

proveniente de fontes renováveis que é tida 

em conta para efeitos da avaliação da 

quota de energia renovável do Estado-

Membro que procede à transferência para 

efeitos da presente diretiva; e 

(a) Deduzida da quantidade de energia 

proveniente de fontes renováveis que é tida 

em conta para efeitos da avaliação da 

consecução do objetivo nacional do 

Estado-Membro que procede à 

transferência para efeitos da presente 

diretiva; e 

Justificação 

A presente alteração é necessária a fim de adaptar a diretiva à reintrodução de objetivos 

nacionais vinculativos no artigo 3.º-A. 

 

Alteração  98 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) Acrescida à quantidade de energia 

proveniente de fontes renováveis que é tida 

em conta para efeitos da avaliação da 

quota de energia renovável do Estado-

Membro que aceita a transferência para 

efeitos da presente diretiva. 

(b) Acrescida à quantidade de energia 

proveniente de fontes renováveis que é tida 

em conta para efeitos da avaliação da 

consecução do objetivo nacional do 

Estado-Membro que aceita a 

transferência para efeitos da presente 

diretiva. 

Justificação 

A presente alteração é necessária a fim de adaptar a diretiva à reintrodução de objetivos 

nacionais vinculativos no artigo 3.º-A. 

 

Alteração  99 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Deduzida da quantidade de 

eletricidade ou aquecimento ou 

arrefecimento proveniente de fontes 

renováveis tida em conta para efeitos de 

avaliação da quota de energia renovável 

do Estado-Membro que emite a carta de 

notificação a que se refere o n.º 1; e 

(a) Deduzida da quantidade de 

eletricidade ou aquecimento ou 

arrefecimento proveniente de fontes 

renováveis tida em conta para efeitos de 

avaliação da consecução do objetivo 

nacional do Estado-Membro que emite a 

carta de notificação a que se refere o n.º 1; 

e 

Justificação 

A presente alteração é necessária a fim de adaptar a diretiva à reintrodução de objetivos 

nacionais vinculativos no artigo 3.º-A. 

 

Alteração  100 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A eletricidade produzida a partir de 

fontes de energia renováveis em países 

terceiros só pode ser considerada para 

2. A eletricidade produzida a partir de 

fontes de energia renováveis em países 

terceiros só pode ser considerada para 
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efeitos de avaliação das quotas de energia 

renovável dos Estados-Membros nas 

seguintes condições: 

efeitos de avaliação da consecução dos 

objetivos em matéria de energias 

renováveis dos Estados-Membros nas 

seguintes condições: 

Justificação 

A presente alteração é necessária a fim de adaptar a diretiva à reintrodução de objetivos 

nacionais vinculativos no artigo 3.º. 

 

Alteração  101 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros 

devem assegurar que as autoridades 

competentes nacionais, regionais e locais 

incluem disposições para a integração e 

implantação de energia renovável e dos 

inevitáveis calor ou frio residuais ao 

planearem, projetarem, construírem e 

renovarem infraestruturas urbanas, zonas 

industriais ou residenciais e infraestruturas 

energéticas, incluindo redes de 

eletricidade, aquecimento e arrefecimento 

urbano, gás natural e combustíveis 

alternativos. 

4. Os Estados-Membros 

devem assegurar que as autoridades 

competentes nacionais, regionais e locais 

incluem disposições para a integração e 

implantação de energia renovável e dos 

inevitáveis calor ou frio residuais ao 

planearem, projetarem, construírem e 

renovarem infraestruturas urbanas, zonas 

industriais ou residenciais e infraestruturas 

energéticas, incluindo redes de 

eletricidade, aquecimento e arrefecimento 

urbano, gás natural e combustíveis 

alternativos e incentivar as autoridades 

locais e regionais pertinentes a incluírem 

soluções de aquecimento e arrefecimento 

baseadas em fontes de energia renovável 

no planeamento das infraestruturas 

urbanas. 

 

Alteração  102 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Nos seus regulamentos e códigos de 

construção ou através de meios de efeito 

equivalente, os Estados-Membros devem 

exigir a utilização de níveis mínimos de 

Nos seus regulamentos e códigos de 

construção ou através de meios de efeito 

equivalente, os Estados-Membros devem 

exigir a utilização de níveis mínimos de 
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energia proveniente de fontes renováveis 

nos edifícios novos e nos edifícios já 

existentes que sejam sujeitos a renovações 

profundas, refletindo os resultados do 

cálculo da otimização da rentabilidade 

efetuado ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2 da 

Diretiva 2010/31/UE. Os Estados-

Membros devem permitir que estes níveis 

mínimos sejam cumpridos nomeadamente 

que utilizem uma percentagem 

significativa de fontes de energia 

renováveis. 

energia proveniente de fontes renováveis 

nos edifícios novos e nos edifícios já 

existentes que sejam sujeitos a renovações 

profundas, refletindo os resultados do 

cálculo da otimização da rentabilidade 

efetuado ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2 da 

Diretiva 2010/31/UE. Os Estados-

Membros devem permitir que estes níveis 

mínimos sejam cumpridos, nomeadamente 

através de sistemas de aquecimento ou 

arrefecimento urbano e outras 

infraestruturas de energia locais que 

utilizem uma percentagem significativa de 

energias renováveis. 

Justificação 

A garantia de níveis mínimos de neutralidade tecnológica das fontes de energia renováveis 

deve ser passível de ser concretizada igualmente através de sistemas de aquecimento ou de 

arrefecimento urbano e de outras infraestruturas de energia locais que utilizem uma 

percentagem significativa de fontes de energia renováveis. 

 

Alteração  103 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os Estados-Membros devem 

efetuar uma avaliação do seu potencial de 

fontes de energia renováveis e da 

utilização de calor e frio residuais para 

aquecimento e arrefecimento. Esta 

avaliação deve ser incluída na segunda 

avaliação global exigida nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2012/27/UE, 

pela primeira vez até 31 de dezembro de 

2020 e na atualização das avaliações 

globais após essa data. 

8. Os Estados-Membros devem 

efetuar uma avaliação do seu potencial 

sustentável de fontes de energia 

renováveis, que inclua uma análise 

espacial das áreas adequadas para uma 

implantação com baixo risco ecológico e o 

potencial de utilização de calor e frio 

residuais para aquecimento e 

arrefecimento. Esta avaliação deve ser 

incluída na segunda avaliação global 

exigida nos termos do artigo 14.º, n.º 1, da 

Diretiva 2012/27/UE, pela primeira vez até 

31 de dezembro de 2020 e na atualização 

das avaliações globais após essa data. 

 

Alteração  104 

Proposta de diretiva 
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Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O ponto de contacto administrativo 

único deve orientar de forma transparente o 

requerente ao longo do processo de pedido, 

fornecer-lhe todas as informações 

necessárias, coordenar e, se necessário, 

envolver outras autoridades, e emitir uma 

decisão juridicamente vinculativa no final 

do processo. 

2. O ponto de contacto administrativo 

único deve orientar de forma transparente o 

requerente ao longo do processo de pedido, 

fornecer-lhe todas as informações 

necessárias, coordenar e, se necessário, 

envolver outras autoridades, e emitir, para 

cada pedido, uma decisão juridicamente 

vinculativa no final do processo. 

 

Alteração  105 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros devem 

facilitar o repotenciamento das centrais de 

energias renováveis existentes, 

nomeadamente, assegurando um processo 

de autorização rápido e simplificado, que 

não deverá exceder um ano a partir da data 

de apresentação do pedido de 

repotenciamento ao ponto de contacto 

administrativo único. 

5. Os Estados-Membros devem 

facilitar o repotenciamento das centrais de 

energias renováveis existentes, 

nomeadamente, assegurando um processo 

de autorização rápido e simplificado, que 

não deverá exceder um ano a partir da data 

de apresentação de um pedido legítimo de 

repotenciamento ao ponto de contacto 

administrativo único. Em caso de 

repotenciamento, os Estados-Membros 

devem assegurar que os direitos de acesso 

à rede são mantidos para o projeto 

original, sem prejuízo dos requisitos 

técnicos aplicáveis à ligação à rede. 

 

Alteração  106 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Até 31 de dezembro de 2020, os 

Estados-Membros devem assegurar, por 

meio dos seus processos de concessão de 

licenças e autorizações, que todas as 

estações de serviço das estradas da rede 
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principal estabelecida pelo Regulamento 

(UE) n.º 1315/2013 («Rede Principal da 

RTE-T») estejam dotadas de pontos de 

carregamento acessíveis ao público para 

veículos elétricos. A Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 32.º da 

presente diretiva para alargar o âmbito de 

aplicação do presente número aos 

combustíveis abrangidos pelo artigo 25.º 

da presente diretiva. 

Justificação 

The European Commission's study “Clean Transport - Support to the Member States for the 

Implementation of the Directive on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure”, 

considers a requirement for conventional fuelling stations to offer charging points for EVs or 

refuelling points with CNG or biomethane, as a very effective and low-cost measure to foster 

the use of EV and alternative fuels. An EU-wide approach on charging and fuelling 

infrastructure along the core TEN-T network can be crucial to accommodate cross border 

long distance travellers making use of this kind of vehicles. 

 

Alteração  107 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A repotenciação deve ser autorizada na 

sequência de uma notificação ao ponto de 

contacto administrativo único estabelecido 

em conformidade com o artigo 16.º, 

quando não são previstos impactos 

ambientais ou sociais negativos 

significativos. O ponto de contacto 

administrativo único deve decidir, no prazo 

de seis meses a contar da receção da 

notificação, se tal for suficiente. 

A repotenciação deve ser autorizada na 

sequência de uma notificação ao ponto de 

contacto administrativo único estabelecido 

em conformidade com o artigo 16.º da 

presente diretiva, quando a conformidade 

com os requisitos previstos na Diretiva 

2011/92/CEE do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A e na Diretiva 92/43/CEE1-B do 

Conselho tiver sido assegurada e quando 

não são previstos impactos ambientais ou 

sociais negativos significativos. O ponto de 

contacto administrativo único deve decidir, 

no prazo de seis meses a contar da receção 

da notificação. 

 ____________________ 

 1-A Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados projetos 

públicos e privados no ambiente (JO L 26 de 
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28.1.2012, p. 1). 

 1-B Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio 

de 1992, relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e da flora selvagens (JO L 206 

de 22.7.1992, p. 7). 

 

 

Alteração  108 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem, com a 

participação das autoridades locais e 

regionais, desenvolver programas 

adequados de informação, sensibilização, 

orientação e formação destinados a 

informar os cidadãos dos benefícios e das 

modalidades práticas do desenvolvimento e 

da utilização da energia proveniente de 

fontes renováveis. 

6. Os Estados-Membros devem, com a 

participação das autoridades locais e 

regionais, desenvolver programas 

adequados de informação, sensibilização, 

orientação e formação destinados a 

informar os cidadãos dos benefícios e das 

modalidades práticas do desenvolvimento e 

da utilização da energia proveniente de 

fontes renováveis, incluindo através do 

autoconsumo ou no âmbito de 

comunidades de energias renováveis, bem 

como dos benefícios de mecanismos de 

cooperação entre Estados-Membros e dos 

vários tipos de cooperação 

transfronteiriça. 

Justificação 

Uma vez que a proposta da Comissão se centra no autoconsumo e nas comunidades de 

energias renováveis, tal deve ser plasmado neste número, com vista a sensibilizar os 

cidadãos para as opções e benefícios associados a estes domínios. A Comissão identificou a 

falta de apoio do público como uma das razões para a relutância dos Estados-Membros em 

utilizarem mecanismos de cooperação como os projetos conjuntos previstos no artigo 7.º da 

presente diretiva. Por conseguinte, os programas de informação e sensibilização não devem 

focar-se exclusivamente nos benefícios das energias renováveis, mas também nos da 

cooperação transfronteiriça.  

 

Alteração  109 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

não sejam emitidas garantias de origem a 

um produtor receba apoio financeiro de 

um regime de apoio para a mesma 

produção de energia proveniente de fontes 

renováveis. Os Estados-Membros devem 

emitir as garantias de origem e transferi-

las para o mercado através de leilão. As 

receitas obtidas em resultado da venda em 

leilão devem ser utilizadas para 

compensar os custos de apoio às energias 

renováveis. 

Suprimido 

Justificação 

O sistema de garantias de origem não deve ser misturado com os regimes de apoio às 

energias renováveis, devendo apenas servir de instrumento de rastreabilidade e 

contabilidade para as vendas da produção de energias renováveis. 

 

Alteração  110 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b) – pto ii-A) (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 ii-A) hidrogénio verde; ou 

Justificação 

As energias renováveis são altamente voláteis. A eficiência destas energias pode ser 

maximizada mediante a interligação de diferentes setores. A energia excedentária pode ser 

utilizada para produzir combustíveis renováveis para transportes, líquidos ou gasosos, e de 

origem não biológica, e, subsequentemente, pode ser utilizada, por exemplo, nos setores dos 

transportes ou do arrefecimento. 

 

Alteração  111 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-A) se, e em que medida, a fonte a 
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partir da qual foi produzida a energia 

cumpriu os critérios de sustentabilidade e 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa referidos no artigo 26.º. 

Justificação 

As garantias de origem devem informar o consumidor sobre o cumprimento dos critérios de 

sustentabilidade e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

 

Alteração  112 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em função da sua avaliação 

incluída nos planos nacionais integrados 

em matéria de energia e alterações 

climáticas nos termos do anexo I do 

Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa, 

solares e geotérmicas. 

3. Em função da sua avaliação 

incluída nos planos nacionais integrados 

em matéria de energia e alterações 

climáticas nos termos do anexo I do 

Regulamento [Governação], sobre a 

necessidade de construir novas 

infraestruturas para aquecimento e 

arrefecimento urbano a partir de fontes de 

energia renováveis de modo a alcançar o 

objetivo da União referido no artigo 3.º, n.º 

1, da presente Diretiva os Estados-

Membros devem, se for caso disso, tomar 

as medidas necessárias para desenvolver 

uma infraestrutura de aquecimento urbano 

com vista a permitir o desenvolvimento da 

produção de aquecimento e arrefecimento a 

partir de grandes centrais de biomassa 

sustentável, calor ambiente em grandes 

bombas de calor, centrais solares e 

geotérmicas, bem como calor excedentário 

da indústria e de outras fontes. 

Justificação 

Adita fontes de energia sustentáveis às quais não era feita alusão no texto original. 

 

Alteração  113 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Sem prejuízo dos requisitos 

relativos à manutenção da fiabilidade e da 

segurança da rede, e com base em 

critérios transparentes e não 

discriminatórios estabelecidos pelas 

respetivas autoridades competentes, os 

Estados-Membros devem: 

 (a)  tomar as medidas necessárias para 

que os operadores das redes de transporte 

e os operadores das redes de distribuição 

nos respetivos territórios garantam o 

transporte e distribuição prioritários da 

eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis; 

 (b) prever um acesso prioritário ou 

garantido da eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis ao 

sistema de rede. 

 (c)  assegurar que, no despacho de 

instalações de produção de eletricidade, 

os operadores das redes de transporte 

deem prioridade às instalações de 

produção que utilizam fontes de energia 

renováveis, na medida em que o 

funcionamento seguro da rede nacional 

de energia o permita e com base em 

critérios transparentes e não 

discriminatórios. Os Estados-Membros 

devem assegurar que sejam tomadas 

medidas operacionais adequadas relativas 

à rede e ao mercado, a fim de minimizar 

as limitações da eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis. 

Caso sejam tomadas medidas 

significativas para limitar as fontes de 

energia renováveis com o objetivo de 

garantir a segurança do sistema nacional 

de eletricidade e a segurança do 

abastecimento energético, os Estados-

Membros devem assegurar que os 

operadores dos sistemas responsáveis 

apresentem relatórios sobre essas medidas 

e indiquem as medidas corretivas que 

tencionam tomar para impedir limitações 
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injustificadas. 

Justificação 

O acesso prioritário à rede de energias renováveis deve ser mantido na presente diretiva. 

 

Alteração  114 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, cumpram, 

pelo menos, quatro dos seguintes critérios: 

Para efeitos da presente diretiva, uma 

comunidade de energias renováveis deve 

ser uma PME ou uma organização sem fins 

lucrativos e os acionistas ou membros que 

cooperam na produção, distribuição, 

armazenamento e abastecimento de energia 

a partir de fontes renováveis, que pode 

ocorrer de forma transfronteiriça entre 

Estados-Membros, cumprindo, pelo 

menos, quatro dos seguintes critérios: 

 

Alteração  115 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades locais, 

incluindo municípios, ou PME que operam 

no setor das energias renováveis; 

(a) Os acionistas ou membros são 

pessoas singulares, autoridades regionais 

ou locais, incluindo municípios, ou PME 

que operam no setor das energias 

renováveis; 

 

Alteração  116 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 

1. A fim de facilitar a penetração das 

energias renováveis no setor do 
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aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento em, pelo menos, 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

aquecimento e arrefecimento, os Estados-

Membros devem envidar todos os esforços 

para aumentar a quota de energia renovável 

fornecida para fins de aquecimento e 

arrefecimento, nomeadamente apoiando 

as tecnologias inovadoras, tais como as 

bombas de calor, as tecnologias 

geotérmicas e as tecnologias solares 

térmicas, em pelo menos 1 ponto 

percentual por ano, expresso em termos da 

quota nacional de consumo final de energia 

e calculada de acordo com a metodologia 

estabelecida no artigo 7.º. 

 

Alteração  117 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O montante total da energia 

renovável fornecida para fins de 

aquecimento e arrefecimento; 

(b) O montante total da energia 

renovável e do calor e frio residuais 

fornecidos para fins de aquecimento e 

arrefecimento; 

 

Alteração  118 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – parágrafo 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A quota de energias renováveis no 

total de energia fornecida para 

aquecimento e arrefecimento; e 

(c) A quota de energias renováveis e de 

calor ou frio residuais no total de energia 

fornecida para aquecimento e 

arrefecimento; e 

 

Alteração  119 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) O tipo de fonte de energia (d) O tipo de fonte de energia 
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renovável. renovável e/ou de calor ou frio residuais. 

Justificação 

Para ajudar os Estados-Membros a tirar pleno partido do potencial do calor residual e a 

fornecer o apoio necessário à sua exploração, deve existir um quadro político adequado. O 

calor residual deve receber um tratamento semelhante ao que é dado à energia renovável, 

permitindo que os Estados-Membros atinjam a sua meta de FER para fins de aquecimento 

através da integração de mais calor residual nos seus sistemas. O calor ou frio residuais 

devem, por conseguinte, ser integralmente contabilizados para o cumprimento da obrigação 

constante do artigo 23.º. 

 

Alteração  120 

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, de combustíveis de captura 

e utilização de carbono 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. 

Justificação 

A definição de combustível fóssil à base de resíduos é enganosa e pode levar a que as fontes 

fósseis e todos os resíduos sejam considerados como energias renováveis. Em conformidade 

com o proposto pela Comissão, decidiu-se alterar o nome desta categoria. 

 

Alteração  121 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2 
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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, 9% em 2030, em conformidade 

com a trajetória estabelecida na parte B do 

anexo X. A quota mínima até 2030 deve 

corresponder a uma redução da 

intensidade das emissões de gases com 

efeito de estufa em pelo menos 7 % 

comparativamente aos níveis de 2020. 
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 de energia 

renovável fornecida aos setores da 

aviação e do transporte marítimo deve 

seguir a trajetória estabelecida na parte B 

do anexo X. 

 

Alteração  122 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) No cálculo do denominador, isto é, 

o teor energético dos combustíveis de 

transportes rodoviários e ferroviários 

fornecidos para consumo ou utilização no 

mercado, devem ser tidos em conta a 

gasolina, gasóleo, gás natural, 

biocombustíveis, biogás, combustíveis 

líquidos e gasosos renováveis de origem 

não biológica para transportes, 

combustíveis fósseis e eletricidade à base 

de resíduos; 

(a) No cálculo do denominador, isto é, 

o teor energético dos combustíveis de 

transportes rodoviários e ferroviários 

fornecidos para consumo ou utilização no 

mercado, devem ser tidos em conta a 

gasolina, gasóleo, gás natural, 

biocombustíveis, biogás, combustíveis 

líquidos e gasosos renováveis de origem 

não biológica para transportes e 

eletricidade; 
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Alteração  123 

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, os combustíveis 

com baixas emissões de carbono gerados 

enquanto consequência inevitável e 

involuntária do fabrico ou produção de 

produtos para utilização comercial e/ou 

para venda fornecidos a todos os setores 

dos transportes, e a eletricidade renovável 

para veículos rodoviários. 

Justificação 

A sua captura graças a tecnologias de captura e reutilização de carbono (CCU) permite que 

a indústria reutilize os combustíveis com baixas emissões de carbono para fornecimento de 

combustível a setores que não são passíveis de eletrificação, como os motores a jato e a 

produção de químicos. Por conseguinte, podem desempenhar um papel importante na 

redução do carbono fóssil extraído no cabaz energético da UE, para além de aumentarem 

indiretamente a quota de energias renováveis na rede de eletricidade ao desviarem gases da 

produção de eletricidade. 

 

Alteração  124 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros podem 

conceber as suas políticas nacionais para 

cumprir as obrigações previstas no 

presente artigo como uma obrigação de 

redução dos gases com efeito de estufa e 

podem também aplicar essas políticas aos 

combustíveis fósseis à base de resíduos, 

desde que tal não contrarie os objetivos da 
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economia circular e que seja cumprida a 

quota de energia proveniente de fontes 

renováveis, nos termos do n.º 1. 

Justificação 

A obrigação de redução dos gases com efeito de estufa seria mais otimizada da perspetiva do 

clima, mas foi considerada pela Comissão como sendo mais onerosa do ponto de vista 

administrativo. Os Estados-Membros devem, contudo, poder conceber as suas políticas 

mediante a implementação da obrigação de incorporar as energias renováveis enquanto 

objetivo de redução dos gases com efeito de estufa, tendo ainda em conta o potencial de 

redução dos combustíveis fósseis à base de resíduos, desde que seja satisfeita a quota mínima 

de energias renováveis. 

 

Alteração  125 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A partir de 1 de janeiro de 2021, os 

Estados-Membros devem exigir aos 

fornecedores de combustíveis que 

reduzam as emissões de gases com efeito 

de estufa ao longo do ciclo de vida por 

unidade de energia de combustível e de 

energia fornecida até 20 % até 31 de 

dezembro de 2030, por comparação com 

as normas mínimas para os combustíveis 

referidas na Diretiva (UE) 2015/6521-A do 

Conselho. 

 ____________________ 

 1-A Diretiva (UE) 2015/652 do Conselho, de 20 de 

abril de 2015, que estabelece métodos de cálculo e 

requisitos em matéria de apresentação de 

relatórios nos termos da Diretiva 98/70/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

qualidade da gasolina e do combustível para 

motores diesel (JO L 107 de 25.4.2015, p. 26). 

Justificação 

O ambicioso objetivo de redução da intensidade de gases com efeito de estufa dos 

combustíveis até 20 % no horizonte de 2030 é justificado pela grande redução dos referidos 

gases provenientes de biocombustíveis à base de culturas já estabelecidos, bem como por 

uma maior penetração no mercado dos biocombustíveis avançados e das energias renováveis 

alternativas nos transportes. A obrigação de reduzir as emissões de gases com efeito de 
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estufa provenientes de combustíveis com base nos fornecedores de combustíveis mostrou ser 

um instrumento eficaz para aumentar a eficiência da luta contra as alterações climáticas. 

 

Alteração  126 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para determinar a quota de eletricidade 

renovável para efeitos do disposto no n.º 1, 

podem ser utilizados os dados registados 

dois anos antes do ano em questão, quer 

relativos à quota média de eletricidade 

produzida a partir de fontes renováveis na 

União, quer relativos à quota de 
eletricidade produzida a partir de fontes de 

energia renováveis no Estado-Membro em 

que a eletricidade é fornecida. Em ambos 

os casos, deve ser cancelado um número 

equivalente de garantias de origem 

emitidas em conformidade com o 

artigo 19.º. No entanto, a eletricidade 

obtida diretamente de uma instalação de 

produção de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis: 

Para determinar a quota de eletricidade 

renovável para efeitos do disposto no n.º 1, 

são utilizados os dados registados dois 

anos antes do ano em questão relativos à 

quota de eletricidade produzida a partir de 

fontes de energia renováveis no 

Estado-Membro em que a eletricidade é 

fornecida. No entanto, a eletricidade 

obtida a partir de uma ligação direta a 

uma instalação geradora de energia 

elétrica proveniente de fontes renováveis 

que não esteja ligada à rede pode ser 

integralmente contabilizada como 

eletricidade renovável. Deve ser cancelado 

um número equivalente de garantias de 

origem emitidas em conformidade com o 

artigo 19.º.  

 

Alteração  127 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A quota de energias renováveis em 

combustíveis líquidos e gasosos para 

transportes deve ser determinada com base 

na quota de energias renováveis no total de 

energia utilizada para a produção do 

combustível. 

A quota de energias renováveis em 

combustíveis líquidos e gasosos para 

transportes deve ser determinada com base 

na quota de energias renováveis no total de 

energia utilizada para a produção do 

combustível para transportes. Deve ser 

cancelado um número equivalente de 

garantias de origem emitidas em 

conformidade com o artigo 19.º. 
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Justificação 

Propõe-se que seja cancelado um certificado de origem equivalente para os biocombustíveis 

e biolíquidos utilizados no setor dos transportes. 

 

Alteração  128 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Quando a eletricidade for utilizada 

para a produção de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes, quer 

diretamente, quer para o fabrico de 

produtos intermédios, para determinar a 

quota das energias renováveis podem ser 

utilizados os dados registados dois anos 

antes do ano em questão quer relativos à 

quota média de eletricidade produzida a 

partir de fontes renováveis na União, quer 

relativas à quota de eletricidade produzida 

a partir de fontes de energia renováveis no 

país de produção. Em ambos os casos, 

deve ser cancelado um número equivalente 

de garantias de origem emitidas em 

conformidade com o artigo 19.º. No 

entanto, a eletricidade obtida diretamente 

de uma instalação de produção de 

eletricidade produzida a partir de fontes 

renováveis: 

(a) Quando a eletricidade for utilizada 

para a produção de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes, quer 

diretamente, quer para o fabrico de 

produtos intermédios, para determinar a 

quota das energias renováveis devem ser 

utilizados os dados registados dois anos 

antes do ano em questão relativos à quota 

de eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis no país de produção. 

Deve ser cancelado um número equivalente 

de garantias de origem emitidas em 

conformidade com o artigo 19.º. 

 

Alteração  129 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

que é explorada depois ou ao mesmo 

tempo que a instalação que produz 

combustível para transportes líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica e ii) não está ligada à rede, pode 

ser contabilizada na íntegra como 

No entanto, a eletricidade obtida 

diretamente de uma instalação de 

produção de eletricidade produzida 

exclusivamente a partir de fontes 

renováveis: i) que é explorada depois ou ao 

mesmo tempo que a instalação que produz 
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eletricidade a partir de fontes renováveis 

para a produção de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes. 

combustível para transportes líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica e ii) não está ligada à rede, pode 

ser contabilizada na íntegra como 

eletricidade a partir de fontes renováveis 

para a produção de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes. 

 

Alteração  130 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem criar uma 

base de dados que permita a rastreabilidade 

dos combustíveis para transportes elegíveis 

para inclusão no numerador estabelecido 

no n.º 1, alínea b), e exigir aos operadores 

económicos interessados a introdução de 

informações sobre as operações efetuadas e 

as características de sustentabilidade dos 

combustíveis, incluindo as suas emissões 

de gases com efeito de estufa ao longo do 

ciclo de vida, desde a produção até ao 

fornecedor de combustível que coloca o 

combustível no mercado. 

A Comissão deve criar uma base de dados 

que permita a rastreabilidade dos 

combustíveis para transportes, 

nomeadamente eletricidade, elegíveis para 

inclusão no numerador estabelecido no n.º 

1, alínea b). Os Estados-Membros devem 

exigir que os fornecedores de 

combustíveis introduzam na base de dados 

as quantidades anuais totais da energia 

que fornecem para o setor dos 

transportes, tal como definido no 

denominador no n.º 1, alínea a). Os 

fornecedores de energias renováveis no 

setor dos transportes, tal como definido no 

numerador estabelecido no n.º 1, alínea 

b), devem introduzir as informações sobre 

as operações efetuadas e as características 

de sustentabilidade dos combustíveis, 

incluindo as suas emissões de gases com 

efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 

desde a produção até ao fornecedor de 

combustível que coloca o combustível no 

mercado. 

Justificação 

A fim de simplificar e reduzir os encargos administrativos, a Comissão deve criar uma base 

de dados a nível da União. 
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Alteração  131 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

As bases de dados nacionais devem estar 

interligadas de modo a permitir a 

rastreabilidade das operações de 

combustíveis entre Estados-Membros. A 

fim de assegurar a compatibilidade entre 

as bases de dados nacionais, a Comissão 

deve estabelecer as especificações técnicas 

do seu conteúdo e utilização por meio de 

atos de execução adotados em 

conformidade com o procedimento de 

exame referido no artigo 31.º. 

A base de dados referida no primeiro 

parágrafo do presente número deve 
permitir a rastreabilidade das operações de 

combustíveis entre Estados-Membros. A 

Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 32.º, a fim 

de complementar a presente diretiva 

através da elaboração das especificações 

técnicas do conteúdo e utilização da base 

de dados. 

 

Alteração  132 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros devem 

apresentar um relatório sobre os dados 

agregados das bases de dados nacionais, 

incluindo as emissões de gases com efeito 

de estufa ao longo do ciclo de vida do 

combustível, em conformidade com o 

anexo VII do Regulamento [Governação]. 

5. A Comissão deve publicar, numa 

base anual, os dados agregados da base de 

dados, incluindo as emissões de gases com 

efeito de estufa ao longo do ciclo de vida 

do combustível. 

 

Alteração  133 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados em conformidade com o 

artigo 32.º para especificar mais 

pormenorizadamente a metodologia a que 

se refere o n.º 3, alínea b), do presente 

artigo, a fim de determinar a parte de 

6. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados em conformidade com o 

artigo 32.º para especificar mais 

pormenorizadamente a metodologia a que 

se refere o n.º 3, alínea b), do presente 

artigo, a fim de determinar a parte de 
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biocombustível resultante do tratamento de 

biomassa com combustíveis fósseis num 

processo comum, para especificar a 

metodologia destinada a avaliar a redução 

de emissões de gases com efeito de estufa 

provenientes de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes e de 

combustíveis fósseis à base de resíduos e 

para determinar a redução mínima de 

emissões de gases com efeito de estufa 

necessária para estes combustíveis para 

efeitos do n.º 1 do presente artigo. 

biocombustível resultante do tratamento de 

biomassa com combustíveis fósseis num 

processo comum, para especificar a 

metodologia destinada a avaliar a redução 

de emissões de gases com efeito de estufa 

provenientes de combustíveis líquidos e 

gasosos renováveis de origem não 

biológica para transportes e de 

combustíveis fósseis hipocarbónicos 

gerados a partir de efluentes gasosos 

produzidos como consequência inevitável 

e não intencional da produção ou fabrico 

de produtos para utilização comercial 

e/ou para venda e para determinar a 

redução mínima de emissões de gases com 

efeito de estufa necessária para estes 

combustíveis para efeitos do n.º 1 do 

presente artigo. 

Justificação 

A Diretiva Energias Renováveis deve assegurar que a Comissão esteja habilitada a promover 

a utilização de combustíveis hipocarbónicos, porquanto estes desempenham um papel 

importante na redução da quantidade de carbono fóssil extraído no cabaz energético da UE, 

além de promoverem indiretamente a produção de eletricidade renovável. 

 

Alteração  134 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Até 31 de dezembro de 2025, no 

contexto da avaliação bienal dos 

progressos realizados nos termos do 

Regulamento [Governação], a Comissão 

avalia se a obrigação prevista no n.º 1 

estimula de forma eficaz a inovação e 

promove a redução das emissões de gases 

com efeito de estufa no setor dos 

transportes e se os requisitos de redução 

das emissões de gases com efeito de estufa 

aplicável aos biocombustíveis e biogases 

são adequados. A Comissão deve, se 

necessário, apresentar uma proposta para 

alterar a obrigação prevista no n.º 1. 

7. Até 31 de dezembro de 2025, a 

menos que, em virtude de novos 

desenvolvimentos tecnológicos ou provas 

científicas, se imponha um ajustamento 

da obrigação prevista no n.º 1 do presente 

artigo antes dessa data, no contexto da 

avaliação bienal dos progressos realizados 

nos termos do Regulamento [Governação], 

a Comissão avalia se a obrigação estimula 

de forma eficaz a inovação e promove a 

redução das emissões de gases com efeito 

de estufa no setor dos transportes e se os 

requisitos de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa aplicável aos 

biocombustíveis e biogases são adequados. 
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A avaliação deve também analisar se as 

disposições do presente artigo evitam 

efetivamente a dupla contagem da energia 

renovável. A Comissão deve, se 

necessário, apresentar uma proposta para 

alterar a obrigação prevista no n.º 1 do 

presente artigo. 

 

Alteração  135 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A energia proveniente dos 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos só é considerada 

para os efeitos das alíneas a), b) e c) do 

presente número se cumprir os critérios de 

sustentabilidade estabelecidos nos n.ºs 2 a 

5 e os critérios de redução das emissões 

dos gases com efeito de estufa 

estabelecidos no n.º 7: 

1. Independentemente do facto de as 

matérias-primas serem cultivadas dentro 

ou fora do território da União, a energia 

proveniente dos biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos só 

é considerada para os efeitos das alíneas a), 

b) e c) do presente número se cumprir os 

critérios de sustentabilidade estabelecidos 

nos n.ºs 2 a 6 e os critérios de redução das 

emissões dos gases com efeito de estufa 

estabelecidos no n.º 7: 

Justificação 

A proposta inclui novos elementos fundamentais para os critérios de sustentabilidade e os 

combustíveis para os transportes. É, por conseguinte, necessário clarificar o alcance do 

conceito de apoio financeiro de forma a incluir os incentivos fiscais. 

 

Alteração  136 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Elegibilidade para apoio financeiro 

ao consumo de biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos. 

(c)  Elegibilidade para apoio financeiro, 

nomeadamente incentivos fiscais, ao 

consumo de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. 
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Justificação 

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the 

provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the 

first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets 

relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the 

coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not 

currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to 

direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy 

are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of 

biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on 

providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in 

future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for 

financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line 

with the spirit of the original Directive. 

 

Alteração  137 

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 deve estar em consonância com 

o princípio da hierarquia dos resíduos, tal 

como consta da Diretiva 2008/98/CE, e 

deve evitar efeitos de distorção 

significativos nos mercados de 

(sub)produtos, detritos ou resíduos. 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.  
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Justificação 

A produção de biocombustíveis, biolíquidos e combustíveis biomássicos pode desviar os 

resíduos das atuais utilizações materiais para a produção de energia, e pode fazê-lo também 

no caso dos resíduos da reciclagem, em contradição com a hierarquia dos resíduos e os 

objetivos da economia circular. Para garantir que a descarbonização dos transportes apoie 

os objetivos do plano de ação para a economia circular e esteja em consonância com a 

hierarquia de resíduos da UE, é necessário introduzir um novo critério de sustentabilidade. 

 

Alteração  138 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os biocombustíveis, os biolíquidos e os 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de resíduos e detritos provenientes 

de terras agrícolas devem ser tidos em 

conta para os fins referidos no presente 

parágrafo, alíneas a), b) e c), apenas se 

tiverem sido tomadas medidas pelos 

operadores para minimizar eventuais 

impactos negativos sobre a qualidade dos 

solos e o carbono dos solos. Informações 

sobre essas medidas devem ser 

comunicadas em conformidade com o 

artigo 27.º, n.º 3. 

Justificação 

A presente alteração está intrinsecamente ligada à nova obrigação dos combustíveis para 

transportes, tal como consta do artigo 25.º. 

 

Alteração  139 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 3 – primeira frase 

 

 

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 

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 
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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.  

apenas se utilizados em instalações de 

produção de eletricidade, de aquecimento e 

arrefecimento ou em combustíveis com 

uma potência térmica nominal total igual 

ou superior a 20 MW para os combustíveis 

de biomassa sólida e com uma capacidade 

térmica nominal total igual ou superior a 

2 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. 

 

Alteração  140 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 aa) Floresta rica em biodiversidade e 

outros terrenos arborizados com grande 

variedade de espécies ou não 

degradados, ou que tenham sido 

identificados como ricos em 

biodiversidade pela autoridade 

competente, a menos que se comprove que 

a produção das matérias-primas em causa 

não afetou os referidos fins de proteção 

da natureza; 

Justificação 

As florestas não primárias também podem abrigar uma biodiversidade significativa. 

 

Alteração  141 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Terrenos de pastagem ricos em 

biodiversidade com mais de um hectare, 

(c)  Terrenos de pastagem ricos em 

biodiversidade, incluindo prados e 
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isto é: pastagens arborizados, isto é: 

 

Alteração  142 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) terrenos de pastagem não naturais, 

ou seja, terrenos de pastagem que 

deixariam de ser terrenos de pastagem caso 

não tivesse havido intervenção humana, 

com grande variedade de espécies e não 

degradados e que tenham sido identificados 

como ricos em biodiversidade pela 

autoridade competente, a menos que se 

comprove que a colheita das referidas 

matérias-primas é necessária para a 

preservação do seu estatuto de terreno de 

pastagem rico em biodiversidade. 

(ii)  terrenos de pastagem não naturais, 

ou seja, terrenos de pastagem que 

deixariam de ser terrenos de pastagem caso 

não tivesse havido intervenção humana, 

com grande variedade de espécies ou não 

degradados ou que tenham sido 

identificados como ricos em biodiversidade 

pela autoridade competente, a menos que 

se comprove que a colheita das referidas 

matérias-primas é necessária para a 

preservação do seu estatuto de terreno de 

pastagem rico em biodiversidade. 

 

Alteração  143 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de biomassa agrícola considerados 

para efeitos do n.º 1, alíneas a), b) e c) não 

podem ser produzidos a partir de matérias-

primas provenientes de terrenos que, em 

janeiro de 2008, tivessem o estatuto de 

zona húmida. 

4. Os biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de biomassa agrícola considerados 

para efeitos do n.º 1, alíneas a), b) e c) não 

podem ser produzidos a partir de 

matérias-primas provenientes de terrenos 

que, em janeiro de 2008, tivessem o 

estatuto de zona húmida, a menos que 

existam elementos verificáveis que 

comprovem que o cultivo e a colheita das 

matérias-primas em causa não implicam a 

drenagem de solo anteriormente não 

drenado. 
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Alteração  144 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 5 

 

 

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 respeitar os 

seguintes requisitos para minimizar o risco 

de utilização de produção de biomassa 

florestal não sustentável: 

(a) O país em que foi extraída a 

biomassa florestal tem legislação nacional 

e/ou regional aplicável na zona da colheita, 

bem como sistemas de controlo e aplicação 

que garantem que: 

(a) O país em que foi extraída a 

biomassa florestal tem legislação nacional 

e/ou regional aplicável na zona da colheita, 

bem como sistemas de controlo e aplicação 

que garantem que: 

i) A colheita é realizada em 

conformidade com as condições da licença 

de extração nas zonas legalmente 

declaradas para o efeito; 

i) A colheita é realizada em 

conformidade com as condições da licença 

de extração ou prova equivalente do 

direito legal de colheita nas zonas 

nacionais ou regionais legalmente 

declaradas para o efeito; 

ii) existe regeneração da floresta em 

que é efetuada a colheita; 

ii) existe regeneração da floresta em 

que é efetuada a colheita; 

iii) são protegidas as áreas de elevado 

valor de conservação, incluindo as zonas 

húmidas e as turfeiras; 

iii) são protegidas as áreas designadas, 

por lei nacional ou internacional ou pela 

autoridade competente, para promover a 

manutenção da biodiversidade ou para 

fins de conservação da natureza, incluindo 

nas zonas húmidas e nas turfeiras;  

iv) é minimizado o impacto da 

colheita florestal sobre a qualidade dos 

solos e a biodiversidade; e 

iv) a colheita é realizada tendo em 

conta a preservação da qualidade dos 

solos e da biodiversidade no intuito de 

minimizar os impactos negativos; e 

v) a colheita florestal não excede a 

capacidade de produção a longo prazo da 

floresta; 

v) a colheita florestal mantém ou 

melhora a capacidade de produção a longo 

prazo da floresta a nível nacional ou 

regional; 

(b) Quando as provas referidas no 

primeiro parágrafo não estiverem 

disponíveis, os biocombustíveis, 

b) Quando as provas referidas no 

primeiro parágrafo não estiverem 

disponíveis, os biocombustíveis, 
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biolíquidos e combustíveis biomássicos 

produzidos a partir de biomassa florestal 

devem ser tidos em conta para os fins 

mencionados no n.º 1, alíneas a), b) e c), se 

existirem sistemas de gestão ao nível da 

exploração florestal, a fim de garantir que: 

biolíquidos e combustíveis biomássicos 

produzidos a partir de biomassa florestal 

devem ser tidos em conta para os fins 

mencionados no n.º 1, alíneas a), b) e c), se 

for fornecida informação adicional 

quanto à legalidade e às práticas de gestão 

florestal ao nível de base do 

abastecimento, a fim de garantir que:  

i) a biomassa florestal foi extraída de 

acordo com uma licença; 

i) a colheita é realizada em 

conformidade com as condições do 

processo de obtenção da licença de 

colheita ou prova equivalente nacional ou 

regional do direito legal de colheita; 

ii) existe regeneração da floresta em 

que é efetuada a colheita; 

ii) existe regeneração da floresta em 

que é efetuada a colheita; 

iii) são identificadas e protegidas as 

áreas de elevado valor de conservação, 

incluindo as zonas húmidas e as turfeiras; 

iii) são protegidas as áreas designadas, 

por lei nacional ou internacional ou pela 

autoridade competente, para promover a 

manutenção da biodiversidade ou para 

fins de conservação da natureza, incluindo 

nas zonas húmidas e nas turfeiras; 

iv) são minimizados os impactos da 

colheita florestal sobre a qualidade dos 

solos e a biodiversidade; 

iv) a colheita é realizada de forma a 

ter em conta a preservação da qualidade 

dos solos e da biodiversidade, incluindo as 

zonas circundantes, desde que sejam 

afetadas pelas atividades de extração;  

v) a colheita florestal não excede a 

capacidade de produção a longo prazo da 

floresta. 

v) a colheita florestal mantém ou 

melhora a capacidade de produção a longo 

prazo da floresta a nível nacional ou 

regional; e 

 vi) estão em vigor regulamentos ou 

medidas em matéria de ambiente e 

natureza e em conformidade com as 

normas relevantes da União em matéria 

de ambiente e natureza. 

 

Alteração  145 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea ii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) apresentou um contributo (ii) apresentou um contributo 
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determinado a nível nacional (CDN) na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), 

abrangendo as emissões e remoções 

provenientes da agricultura, da silvicultura 

e da utilização das terras que assegura que 

as alterações na reserva de carbono 

relacionadas com a colheita de biomassa 

são contidas no compromisso do país para 

reduzir ou limitar as emissões de gases 

com efeito de estufa, tal como especificado 

no CDN, ou que existe legislação nacional 

ou regional, em conformidade com o 

artigo 5.º do Acordo de Paris, aplicável na 

zona de colheita, para preservar e aumentar 

as reservas e poços de carbono; 

determinado a nível nacional (CDN) na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), 

abrangendo as emissões e remoções 

provenientes da agricultura, da silvicultura 

e da utilização das terras que assegura que 

as alterações na reserva de carbono 

relacionadas com a colheita de biomassa 

são contidas no compromisso do país para 

reduzir ou limitar as emissões de gases 

com efeito de estufa, tal como especificado 

no CDN, ou que existe legislação nacional 

ou regional, em conformidade com o 

artigo 5.º do Acordo de Paris, e que as 

emissões relacionadas com o setor dos 

solos não excedem as remoções, aplicável 

na zona de colheita, para preservar e 

aumentar as reservas e poços de carbono; 

 

Alteração  146 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quando as provas referidas no primeiro 

parágrafo não estiverem disponíveis, os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de biomassa florestal devem ser tidos 

em conta para os fins mencionados no 

n.º 1, alíneas a), b) e c) do se existirem 

sistemas de gestão ao nível da exploração 

florestal, a fim de garantir que são 

mantidos os poços e as reservas de carbono 

na floresta. 

Quando as provas referidas no primeiro 

parágrafo não estiverem disponíveis, os 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de biomassa florestal devem ser tidos 

em conta para os fins mencionados no 

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

sistemas de gestão ao nível da base de 

fornecimento, a fim de garantir que são 

mantidos ou aumentados os poços e as 

reservas de carbono na floresta. 

 

Alteração  147 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 
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A Comissão pode estabelecer as provas 

operacionais para demonstrar o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos 

nos n.os 5 e 6, por meio de atos de execução 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 31.º, n.º 2. 

Até 1 de janeiro de 2021, a Comissão deve 

estabelecer as provas operacionais para 

demonstrar o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos nos n.os 5 e 6, por meio de 

atos de execução adotados em 

conformidade com o procedimento de 

exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 2. 

 

Alteração  148 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até 31 de dezembro de 2023, a Comissão 

deve avaliar se, com base nos dados 

disponíveis, os critérios estabelecidos nos 

n.os 5 e 6 minimizam efetivamente o risco 

de utilização de biomassa florestal não 

sustentável e dão resposta aos requisitos 

USRSS. A Comissão deve, se necessário, 

apresentar uma proposta para alterar os 

requisitos previstos nos pontos 5 e 6. 

Até 31 de dezembro de 2023, a Comissão, 

em estreita colaboração com os Estados-

Membros, deve avaliar se, com base nos 

dados disponíveis, os critérios 

estabelecidos nos n.os 5 e 6 minimizam 

efetivamente o risco de utilização de 

biomassa florestal não sustentável e dão 

resposta aos requisitos USRSS. A 

Comissão deve, se necessário, apresentar 

uma proposta para alterar os requisitos 

previstos nos pontos 5 e 6 para o período 

após 2030. 

 

Alteração  149 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 7 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Pelo menos de 50 % relativamente 

a biocombustíveis e biolíquidos produzidos 

em instalações em funcionamento em ou 

antes de 5 de outubro de 2015; 

(a)  Pelo menos de 50 % relativamente 

a biocombustíveis, combustíveis 

produzidos a partir de biometano para 

utilização no setor dos transportes e 

biolíquidos produzidos em instalações em 

funcionamento em ou antes de 5 de 

outubro de 2015; 
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Alteração  150 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 7 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Pelo menos de 60 % relativamente 

a biocombustíveis e biolíquidos produzidos 

em instalações que entrem em 

funcionamento a partir de 5 de outubro de 

2015; 

(b)  Pelo menos de 60 % relativamente 

a biocombustíveis, combustíveis 

produzidos a partir de biometano para 

utilização no setor dos transportes e 

biolíquidos produzidos em instalações que 

entrem em funcionamento a partir de 5 de 

outubro de 2015;  

 

Alteração  151 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 7 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Pelo menos 70 % relativamente a 

biocombustíveis e biolíquidos produzidos 

em instalações que entrem em 

funcionamento após 1 de janeiro de 2021; 

(c) Pelo menos 65 % relativamente a 

biocombustíveis, combustíveis produzidos 

a partir de biometano para utilização no 

setor dos transportes e biolíquidos 

produzidos em instalações em 

funcionamento após 1 de janeiro de 2021; 

 

Alteração  152 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 7 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Pelo menos de 80 % para a 

produção de eletricidade, aquecimento e 

arrefecimento a partir de combustíveis 

biomássicos em instalações que entram em 

funcionamento após 1 de janeiro de 2021, e 

de 85 % para as instalações que entrem em 

funcionamento após 1 de janeiro de 2026. 

(d) Pelo menos de 70 % para a 

produção de eletricidade, aquecimento e 

arrefecimento a partir de combustíveis 

biomássicos em instalações que entram em 

funcionamento após 1 de janeiro de 2021, e 

de 80% para as instalações que entrem em 

funcionamento após 1 de janeiro de 2026. 
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Alteração  153 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros podem estabelecer 

objetivos mais elevados para a redução de 

emissões de gases com efeito de estufa do 

que os previstos no presente número. 

 

Alteração  154 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A produção de eletricidade a partir de 

combustíveis biomássicos produzidos em 

instalações com uma capacidade igual ou 

superior a 20 MW são apenas tidos 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 produção de eletricidade a partir de 

combustíveis biomássicos produzidos em 

instalações com uma capacidade de 

produção de eletricidade instalada igual 

ou superior a 20 MW só é tida em conta 

para os fins referidos no n.º 1 do presente 

artigo, 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 

convertidas a partir de centrais 

alimentadas a combustíveis fósseis 

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

n.º 1 do presente artigo, 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 

do presente artigo, 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]. 

 

Alteração  155 

Proposta de diretiva 
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Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O primeiro parágrafo não é aplicável à 

eletricidade produzida em instalações que 

não sejam obrigadas a aplicar tecnologias 

de cogeração de elevada eficiência, em 

conformidade com o artigo 14.º da 

Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 

europeu e do Conselho1-A, desde que essas 

instalações utilizem exclusivamente 

combustíveis biomássicos produzidos a 

partir de resíduos provenientes da 

agricultura, da aquacultura, das pescas 

ou da exploração florestal, em condições 

normais de funcionamento. 

 ____________________ 

 1-A Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à 

eficiência energética, que altera as Diretivas 

2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas 

2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 

1). 

Justificação 

Embora a elevada eficiência de conversão seja uma componente fundamental da 

sustentabilidade bioenergética e deva ser assegurada, existem circunstâncias, como as 

condições climáticas, que conduzem a uma procura insuficiente de calor para investimentos 

na produção combinada de calor e eletricidade. Estas circunstâncias já foram abordadas no 

artigo 14.º da Diretiva Eficiência Energética (Diretiva 2012/27/UE), que se debruça sobre a 

promoção da eficiência no aquecimento e arrefecimento. Deverá, no entanto, garantir-se que 

as instalações que produzem eletricidade utilizem apenas resíduos, uma vez que estes não 

competem com as utilizações materiais. 

 

Alteração  156 

Proposta de diretiva 

 Artigo 26 – n.º 8-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. A Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, de 

dois em dois anos, um relatório sobre os 
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impactos e os benefícios dos 

biocombustíveis consumidos na União, 

nomeadamente na produção de géneros 

alimentícios, alimentos para animais e 

outros materiais, na sustentabilidade 

económica, ambiental e social, tanto na 

União como nos países terceiros. 

Justificação 

Reintrodução das disposições em matéria de apresentação de relatórios (artigo 17.º, n.º 7, da 

diretiva vigente) que foram suprimidas na proposta da Comissão. 

 

Alteração  157 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-B. Em derrogação dos n.os 1 a 8-A do 

presente artigo, tendo em conta as 

especificidades das regiões 

ultraperiféricas mencionadas no artigo 

349.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, o artigo 26.º da 

presente diretiva não é aplicável a essas 

regiões. Até ... [seis meses a contar da 

data de entrada em vigor da presente 

diretiva, a Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho uma 

proposta legislativa que estabelece 

critérios para as regiões ultraperiféricas 

em matéria de sustentabilidade dos gases 

com efeito de estufa e a redução do seu 

uso. Esses critérios têm em conta as 

especificidades locais. As regiões 

ultraperiféricas devem, designadamente, 

ser capazes de tirar pleno partido do 

potencial dos seus recursos, respeitando 

critérios de sustentabilidade rigorosos, a 

fim de aumentar a produção de energias 

renováveis e reforçar a sua independência 

energética. 

Justificação 

A utilização de energias fósseis nas regiões ultraperiféricas (que corresponde a 80 % ou mais 
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em algumas regiões) acarreta um custo acrescido que penaliza a economia local e o poder de 

compra dos habitantes. Ao mesmo tempo, estas regiões possuem, em certos casos, recursos 

de biomassa consideráveis que devem poder explorar. 

 

Alteração  158 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Para os efeitos do n.º 1, alíneas a), 

b) e c), os Estados-Membros podem impor 

requisitos adicionais em matéria de 

sustentabilidade para os combustíveis 

biomássicos. 

10. Para os efeitos do n.º 1, alíneas a), 

b) e c), os Estados-Membros podem impor 

requisitos adicionais em matéria de 

sustentabilidade para os biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos. 

 

Alteração  159 

Proposta de diretiva 

 Artigo 27 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a)  Permita misturar lotes de matérias-

primas ou biocombustíveis, biolíquidos ou 

combustíveis biomássicos com diferentes 

características de sustentabilidade e de 

redução de gases com efeito de estufa, por 

exemplo num contentor, numa instalação 

logística ou de processamento, num local 

ou infraestrutura de distribuição e 

transporte; 

(a)  Permita misturar lotes de matérias-

primas ou biocombustíveis, biolíquidos ou 

combustíveis biomássicos com diferentes 

características de sustentabilidade e de 

redução de gases com efeito de estufa, por 

exemplo num contentor, numa instalação 

logística ou de processamento, num local 

ou infraestrutura de distribuição e 

transporte, desde que cada lote cumpra os 

requisitos estabelecidos no artigo 26.º e 

que existam sistemas adequados para 

monitorizar e medir a conformidade dos 

lotes individuais; 

 

Alteração  160 

Proposta de diretiva 

 Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Para facilitar o comércio 

transfronteiriço e a divulgação aos 

consumidores, as garantias de origem 

para as energias renováveis injetadas na 

rede devem conter informações sobre os 

critérios de sustentabilidade e a redução 

das emissões de gases com efeito de 

estufa, tal como definido no artigo 26.º, 

n.os 2 a 7, e podem ser transferidas 

separadamente. 

Justificação 

As garantias de origem devem informar o consumidor sobre o cumprimento dos critérios de 

sustentabilidade e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

 

Alteração  161 

Proposta de diretiva 

 Artigo 27 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a)  Quando o tratamento de um lote de 

matéria-prima produz apenas um produto 

que se destina à produção de 

biocombustíveis, biolíquidos ou 

combustíveis biomássicos, a dimensão do 

lote e as quantidades respetivas das 

características de sustentabilidade e de 

redução de emissões de gases com efeito 

de estufa devem ser ajustadas aplicando 

um fator de conversão que represente o 

rácio entre a massa do produto que se 

destina à produção de biocombustíveis, 

biolíquidos ou combustíveis biomássicos e 

a massa da matéria-prima que entra no 

processo; 

(a)  Quando o tratamento de um lote de 

matéria-prima produz apenas um produto 

que se destina à produção de 

biocombustíveis, biolíquidos ou 

combustíveis biomássicos, a dimensão do 

lote e as quantidades respetivas das 

características de sustentabilidade e de 

redução de emissões de gases com efeito 

de estufa devem ser ajustadas aplicando 

um fator de conversão que represente o 

rácio entre a massa do produto que se 

destina à produção de biocombustíveis, 

biolíquidos ou combustíveis biomássicos e 

a massa da matéria-prima que entra no 

processo, desde que cada lote que 

constitui a mistura cumpra os requisitos 

estabelecidos no artigo 26.º; 
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Alteração  162 

Proposta de diretiva 

 Artigo 27 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros tomam medidas 

destinadas a garantir que os operadores 

económicos fornecem informações 

fiáveis relativas ao respeito dos critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

dos gases com efeito de estufa 

estabelecidos no artigo 26.º, n.os 2 a 7 e 

põem à disposição do Estado-Membro, a 

pedido, os dados utilizados para preparar 

essas informações. Os Estados-Membros 

devem exigir que os operadores 

económicos prevejam padrões adequados 

de auditoria independente das informações 

fornecidas e apresentem prova da 

realização de tal auditoria. A auditoria deve 

verificar que os sistemas utilizados pelos 

operadores económicos são exatos, fiáveis 

e protegidos contra fraudes. Deve avaliar a 

frequência e a metodologia de amostragem, 

bem como a solidez dos dados. 

Os Estados-Membros tomam medidas 

destinadas a garantir que os operadores 

económicos fornecem informações 

fiáveis relativas ao respeito dos critérios de 

sustentabilidade e de redução das emissões 

dos gases com efeito de estufa 

estabelecidos no artigo 26.º, n.os 2 a 7 e 

põem à disposição do Estado-Membro, a 

pedido, os dados utilizados para preparar 

essas informações. Os Estados-Membros 

devem exigir que os operadores 

económicos prevejam padrões adequados 

de auditoria independente das informações 

fornecidas e apresentem prova da 

realização de tal auditoria. A auditoria deve 

verificar que os sistemas utilizados pelos 

operadores económicos são exatos, fiáveis 

e protegidos contra fraudes, incluindo uma 

verificação para garantir que os materiais 

não sejam intencionalmente modificados 

ou descartados, de modo a que as 

remessas ou parte delas passem a ser 

consideradas resíduos ou detritos, nos 

termos do artigo 26.º, n.os 2 a 7. Deve 

avaliar a frequência e a metodologia de 

amostragem, bem como a solidez dos 

dados. 

Justificação 

Alteração associada à garantia de cumprimento do limite da contribuição dos 

biocombustíveis e do biogás produzido a partir das matérias-primas incluídas no anexo IX, 

parte B, artigo 25.º, n.º 1. 

 

Alteração  163 

Proposta de diretiva 

 Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

As obrigações estabelecidas no presente 

número aplicam-se tanto aos 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos 

na União como aos importados.  

As obrigações estabelecidas no presente 

número aplicam-se tanto aos 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos produzidos na 

União como aos importados. As 

informações sobre a origem geográfica 

dos biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos devem ser 

disponibilizadas aos consumidores. 

Justificação 

Alteração ligada à obrigação dos combustíveis para transportes, tal como consta do 

artigo 25.º. 

 

Alteração  164 

Proposta de diretiva 

 Artigo 27 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4.  A Comissão pode decidir que os 

regimes voluntários nacionais ou 

internacionais que estabelecem normas 

para a produção de produtos de biomassa 

contenham dados precisos para efeitos do 

artigo 26.º, n.º 7, e/ou demonstrem que as 

remessas de biocombustíveis, de 

biolíquidos ou de combustíveis 

biomássicos cumprem os critérios de 

sustentabilidade previstos no artigo 26.º, 

n.os 2, 3, 4, 5 e 6, e/ou que nenhuns 

materiais foram intencionalmente 

modificados ou descartados de modo a que 

as remessas ou parte delas passassem a ser 

abrangidas pelo anexo IX. Quando 

provarem que os requisitos para biomassa 

florestal estabelecidos no artigo 26.º, n.os 5 

e 6 são cumpridos, os operadores podem 

decidir apresentar as provas diretamente a 

nível da exploração florestal. Para efeitos 

do disposto no artigo 26.º, n.º 2, alínea b), 

subalínea ii), a Comissão pode igualmente 

4.  A Comissão pode decidir que os 

regimes voluntários nacionais ou 

internacionais que estabelecem normas 

para a produção de produtos de biomassa 

contenham dados precisos para efeitos do 

artigo 26.º, n.º 7, e/ou demonstrem que as 

remessas de biocombustíveis , de 

biolíquidos ou de combustíveis 

biomássicos cumprem os critérios de 

sustentabilidade previstos no artigo 26.º, 

n.os 2, 3, 4, 5 e 6, e/ou que nenhuns 

materiais foram intencionalmente 

modificados ou descartados de modo a que 

as remessas ou parte delas passassem a ser 

abrangidas pelo anexo IX. Quando 

provarem que os requisitos para biomassa 

florestal estabelecidos no artigo 26.º, n.os 5 

e 6 são cumpridos, os operadores podem 

decidir apresentar as provas diretamente a 

nível da base de fornecimento. Para efeitos 

do disposto no artigo 26.º, n.º 2, alínea b), 

subalínea ii), a Comissão pode igualmente 
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reconhecer zonas destinadas à proteção de 

espécies ou ecossistemas raros, ameaçados 

ou em risco de extinção, reconhecidos por 

acordos internacionais ou incluídos em 

listas elaboradas por organizações 

intergovernamentais ou pela União 

Internacional para a Conservação da 

Natureza. 

reconhecer zonas destinadas à proteção de 

espécies ou ecossistemas raros, ameaçados 

ou em risco de extinção, reconhecidos por 

acordos internacionais ou incluídos em 

listas elaboradas por organizações 

intergovernamentais ou pela União 

Internacional para a Conservação da 

Natureza. 

 

Alteração  165 

Proposta de diretiva 

Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de assegurar que o cumprimento dos 

critérios de sustentabilidade e de redução 

das emissões dos gases com efeito de 

estufa é harmonizado e verificado de modo 

eficiente, e a fim de evitar, em especial, a 

fraude, a Comissão pode especificar regras 

de execução detalhadas, incluindo normas 

da auditoria fiáveis, transparentes 

e independente e exigir que essas normas 

sejam aplicadas por todos os regimes 

voluntários. Ao especificar tais normas, a 

Comissão deve prestar especial atenção à 

necessidade de minimizar os encargos 

administrativos. Tal deve ser efetuado 

através de atos de execução adotados pelo 

procedimento de exame referido no artigo 

31.º, n.º 3. Esses atos devem fixar um 

prazo para a execução das normas pelos 

regimes voluntários. A Comissão pode 

revogar decisões que reconheçam regimes 

voluntários caso esses regimes não 

executem essas normas no prazo previsto.  

A fim de assegurar que o cumprimento dos 

critérios de sustentabilidade e de redução 

das emissões dos gases com efeito de 

estufa é harmonizado e verificado de modo 

eficiente, e a fim de evitar, em especial, a 

fraude, a Comissão pode especificar regras 

de execução detalhadas, incluindo normas 

da auditoria fiáveis, transparentes 

e independente e exigir que essas normas 

sejam aplicadas por todos os regimes 

voluntários. Ao especificar tais normas, a 

Comissão deve prestar especial atenção à 

necessidade de minimizar os encargos 

administrativos. Tal deve ser efetuado 

através de atos de execução adotados pelo 

procedimento de exame referido no 

artigo 31.º, n.º 3. Esses atos devem fixar 

um prazo para a execução das normas 

pelos regimes voluntários. A Comissão 

pode revogar decisões que reconheçam 

regimes voluntários caso esses regimes não 

executem essas normas no prazo previsto. 

Se um Estado-Membro manifestar 

preocupação quanto ao funcionamento de 

um regime voluntário, a Comissão deve 

investigar a questão e tomar medidas 

adequadas. 

Justificação 

Alteração ligada à implementação da obrigação dos combustíveis para transportes, tal como 
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consta do artigo 25.º. 

 

Alteração  166 

Proposta de diretiva 

Artigo 27 – n.º 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. A Comissão pode, a qualquer 

momento, verificar a fiabilidade da 

informação relativa ao cumprimento dos 

critérios de sustentabilidade ou à redução 

de emissões de gases com efeito de estufa 

apresentadas pelos operadores 

económicos ativos no mercado da União 

ou a pedido de um Estado-Membro. 

Justificação 

Alteração ligada à implementação da obrigação dos combustíveis para transportes, tal como 

consta do artigo 25.º. 

 

Alteração  167 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As matérias-primas cuja produção levou a 

uma alteração direta do uso do solo, 

nomeadamente a uma alteração de uma 

das seguintes categorias de ocupação do 

solo do PIAC: terrenos florestais, terrenos 

de pastagem, zonas húmidas, povoações 

ou outros tipos de terrenos, para terrenos 

de cultura ou terrenos de culturas perenes 

e em que um valor de emissões 

decorrentes da alteração direta do uso do 

solo (el) seja calculado em conformidade 

com o ponto 7 da parte C do anexo V, são 

consideradas como tendo emissões 

estimadas decorrentes da alteração 

indireta do uso do solo nulas. 
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Justificação 

A alteração está intimamente ligada à alteração do artigo 7.º, n.º 1. 

 

Alteração  168 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2.  Os Estados-Membros podem 

apresentar à Comissão relatórios incluindo 

informações sobre as emissões típicas de 

gases com efeitos de estufa provenientes 

do cultivo de matérias-primas agrícolas das 

zonas do seu território classificadas como 

nível 2 na Nomenclatura Comum das 

Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS), 

ou um nível NUTS mais discriminado, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 

1059/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Os relatórios devem ser 

acompanhados de uma descrição do 

método e das fontes dos dados utilizados 

para calcular os níveis de emissões. O 

referido método deve ter em conta as 

características do solo, o clima e o 

rendimento previsto da matéria-prima. 

2.  Os Estados-Membros podem 

apresentar à Comissão relatórios incluindo 

informações sobre as emissões típicas de 

gases com efeitos de estufa provenientes 

do cultivo de matérias-primas agrícolas e 

silvícolas das zonas do seu território 

classificadas como nível 2 na 

Nomenclatura Comum das Unidades 

Territoriais Estatísticas (NUTS), ou um 

nível NUTS mais discriminado, nos termos 

do Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Os 

relatórios devem ser acompanhados de uma 

descrição do método e das fontes dos dados 

utilizados para calcular os níveis de 

emissões. O referido método deve ter em 

conta as características do solo, o clima e o 

rendimento previsto da matéria-prima. 

 

Alteração  169 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4.  A Comissão pode decidir, mediante 

um ato de execução adotado pelo 

procedimento de exame referido no artigo 

31.º, n.º 2, que os relatórios referidos nos 

n.º 2 e 3 do presente artigo contenham 

dados precisos para efeitos de medição das 

emissões de gases com efeito de estufa 

associadas à cultura de matérias-primas 

4.  A Comissão pode decidir, mediante 

um ato de execução adotado pelo 

procedimento de exame referido no 

artigo 31.º, n.º 2, que os relatórios referidos 

nos n.º 2 e 3 do presente artigo contenham 

dados precisos para efeitos de medição das 

emissões de gases com efeito de estufa 

associadas à cultura de matérias-primas 
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para biomassa agrícola produzidas nas 

zonas incluídas nesses relatórios para 

efeitos do artigo 26.º, n.º 7. Esses dados 

podem ser utilizados em vez dos valores 

para o cultivo por defeito discriminados 

referidos nas partes D ou E do anexo V, 

para os biocombustíveis e biolíquidos e na 

parte D do anexo VI para os combustíveis 

biomássicos. 

para biomassa agrícola e silvícola 

produzidas nas zonas incluídas nesses 

relatórios para efeitos do artigo 26.º, 

n.º 7. Esses dados podem ser utilizados em 

vez dos valores para o cultivo por defeito 

discriminados referidos nas partes D ou E 

do anexo V, para os biocombustíveis e 

biolíquidos e na parte D do anexo VI para 

os combustíveis biomássicos. 

 

Alteração  170 

Proposta de diretiva 

 Artigo 28 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5.  A Comissão mantém o anexo V e o 

anexo VI em análise, tendo em vista, 

sempre que se justifique, o aditamento ou a 

revisão de valores aplicáveis a modos de 

produção de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. Essa análise 

deve ter também em conta a modificação 

da metodologia prevista no anexo V, 

parte C e no anexo VI, parte B. 

5.  A Comissão mantém o anexo V e o 

anexo VI em análise, tendo em vista, 

sempre que se justifique, o aditamento ou a 

revisão de valores aplicáveis a outros 

modos de produção de biocombustíveis, 

biolíquidos e combustíveis biomássicos 

com base nas provas científicas e na 

evolução tecnológica mais recentes. Essa 

análise deve ter também em conta a 

modificação da metodologia prevista no 

anexo V, parte C e no anexo VI, parte B. 

Justificação 

Alteração ligada à obrigação dos combustíveis para transportes, tal como consta do 

artigo 25.º. 

 

Alteração  171 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve monitorizar a 

origem dos biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos consumidos na 

União e o impacto da sua produção, 

1. A Comissão deve monitorizar a 

origem dos biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos consumidos na 

União e o impacto da sua produção, 
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designadamente o impacto resultante da 

deslocação geográfica, no uso do solo na 

União e nos principais países terceiros 

fornecedores. A monitorização deve 

basear-se em planos nacionais integrados 

em matéria de energia e alterações 

climáticas e nos respetivos relatórios dos 

Estados-Membros como previsto nos 

artigos 3.º, 15.º e 18.º do Regulamento 

[Governação], e dos países terceiros em 

questão, de organizações 

intergovernamentais, em estudos 

científicos e em quaisquer outras 

informações relevantes. A Comissão deve 

também monitorizar as flutuações dos 

preços das matérias-primas associadas à 

utilização de biomassa para a produção de 

energia e os respetivos efeitos positivos e 

negativos sobre a segurança alimentar.  

designadamente o impacto resultante da 

deslocação geográfica, no uso do solo na 

União e nos principais países terceiros 

fornecedores. A monitorização deve 

basear-se em planos nacionais integrados 

em matéria de energia e alterações 

climáticas e nos respetivos relatórios dos 

Estados-Membros como previsto nos 

artigos 3.º, 15.º e 18.º do Regulamento 

[Governação], e dos países terceiros em 

questão, de organizações 

intergovernamentais, em estudos 

científicos, dados por satélite e em 

quaisquer outras informações relevantes. A 

Comissão deve também monitorizar as 

flutuações dos preços das matérias-primas 

associadas à utilização de biomassa para a 

produção de energia e os respetivos efeitos 

positivos e negativos sobre a segurança 

alimentar.  

Justificação 

Relacionada com a aplicação do artigo 26.º. 

 

Alteração  172 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão mantém um diálogo e 

intercâmbio de informações com 

organizações de países terceiros e 

organizações de produtores e consumidores 

de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos bem como com 

a sociedade civil, no que respeita à 

aplicação geral das medidas previstas na 

presente diretiva relativas aos 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. A Comissão 

deve estar particularmente atenta, neste 

contexto, ao impacto que a produção dos 

biocombustíveis e biolíquidos poderá ter 

sobre os preços dos géneros alimentícios. 

2. A Comissão mantém um diálogo e 

intercâmbio de informações com 

organizações de países terceiros e 

organizações de produtores e consumidores 

de biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos bem como com 

a sociedade civil, no que respeita à 

aplicação geral das medidas previstas na 

presente diretiva relativas aos 

biocombustíveis, biolíquidos e 

combustíveis biomássicos. A Comissão 

deve estar particularmente atenta, neste 

contexto, ao impacto que a produção dos 

biocombustíveis, biolíquidos e biomassa 

poderá ter sobre os preços dos géneros 
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alimentícios, os preços dos recursos e a 

utilização de material. 

Justificação 

Relacionado com a implementação do artigo 26.º. 

 

Alteração  173 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Até 31 de dezembro de 2018, no 

contexto das políticas de descarbonização 

do setor dos transportes e da economia 

circular, a Comissão deve publicar um 

relatório, acompanhado, se for caso disso, 

de propostas legislativas sobre a 

promoção dos combustíveis fósseis à base 

de resíduos nos transportes. 

Justificação 

A alteração está intimamente ligada à alteração do artigo 25.º, n.º 1. 

 

Alteração  174 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 2-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Até 31 de dezembro de 2023, a 

Comissão deve avaliar se os critérios 

estabelecidos no artigo 26.º previnem 

efetivamente a utilização de biomassa 

agrícola e florestal não sustentável e 

lutam contra as suas emissões diretas e 

indiretas de carbono, nomeadamente 

provenientes do setor LULUCF, e, se for 

caso disso, deve apresentar uma proposta 

de alteração dos requisitos pertinentes. 
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Justificação 

A alteração está intimamente ligada às alterações do artigo 26.º. 

 

Alteração  175 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esta proposta deve ter em consideração a 

experiência adquirida com a aplicação da 

presente diretiva, incluindo os seus 

critérios de sustentabilidade e de redução 

dos gases com efeito de estufa, e a 

evolução tecnológica no domínio da 

energia proveniente de fontes renováveis. 

Esta proposta deve ter em consideração a 

experiência adquirida com a aplicação da 

presente diretiva, incluindo os seus 

critérios de sustentabilidade e de redução 

dos gases com efeito de estufa, e a 

evolução tecnológica e científica no 

domínio da energia proveniente de fontes 

renováveis. 

Justificação 

A alteração está intimamente ligada às alterações dos artigos 25.º e 26.º. 

 

Alteração  176 

Proposta de diretiva 

Artigo 32 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º, n.º 5, no artigo 7.º, 

n.º 6; no artigo 19.º, n.º 11, no artigo 19.º, 

n.º 14, no artigo 25.º, n.º 6 e no artigo 28.º, 

n.º 5, é conferido à Comissão por um prazo 

de cinco anos a contar de 1 de janeiro de 

2021. 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º, n.º 5, no artigo 7.º, 

n.º 6; no artigo 19.º, n.º 11, no artigo 19.º, 

n.º 14, no artigo 25.º, n.º 4, no artigo 25.º, 

n.º 6, e no artigo 28.º, n.º 5, é conferido à 

Comissão por um prazo de cinco anos a 

contar de 1 de janeiro de 2021. 

Justificação 

A presente alteração está intrinsecamente ligada à alteração do artigo 25.º, n.º 1. 

 

Alteração  177 

Proposta de diretiva 
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Artigo 32 – n.º 3  

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Esta alteração está relacionada com 

a alteração do artigo 26.º, n.º 8. no artigo 

19.º, n.º 11, no artigo 19.º, n.º 14, no artigo 

25.º, n.º 6 e no artigo 28.°, n.° 5 pode ser 

revogada em qualquer momento pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação põe termo à 

delegação dos poderes nela especificados. 

A decisão de revogação produz efeitos a 

partir do dia seguinte ao da publicação da 

decisão no Jornal Oficial da União 

Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. A decisão de revogação não 

afeta os atos delegados já em vigor. 

3. Esta alteração está relacionada com 

a alteração do artigo 26.º, n.º 8. no artigo 

19.º, n.º 11, no artigo 19.º, n.º 14, no artigo 

25.º, n.º 4, no artigo 25.º, n.º 6 e no artigo 

28.°, n.° 5 pode ser revogada em qualquer 

momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho. A decisão de revogação põe 

termo à delegação dos poderes nela 

especificados. A decisão de revogação 

produz efeitos a partir do dia seguinte ao 

da publicação da decisão no Jornal Oficial 

da União Europeia ou de uma data 

posterior nela especificada. A decisão de 

revogação não afeta os atos delegados já 

em vigor. 

Justificação 

A presente alteração está intrinsecamente ligada à alteração do artigo 25.º, n.º 1. 

 

Alteração  178 

Proposta de diretiva 

Artigo 32 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 7.º, n.º 5, do artigo 7.º, 

n.º 6; do artigo 19.º, n.os 11 e 14, do artigo 

25.º, n.º 6 e do artigo 28.º, n.º 5 , só entram 

em vigor se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho no prazo de dois meses a contar 

da notificação desses atos ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 

o Conselho tiverem informado a Comissão 

de que não têm objeções a formular. O 

referido prazo é prorrogado por dois meses 

por iniciativa do Parlamento Europeu ou 

do Conselho. 

6. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 7.º, n.º 5, do artigo 7.º, 

n.º 6; do artigo 19.º, n.os 11 e 14, do artigo 

25.º, n.os 4 e 6, e do artigo 28.º, n.º 5, só 

entram em vigor se não tiverem sido 

formuladas objeções pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 

meses a contar da notificação desses atos 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 

se, antes do termo desse prazo, o 

Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 

informado a Comissão de que não têm 

objeções a formular. O referido prazo é 

prorrogado por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 
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Justificação 

A presente alteração está intrinsecamente ligada à alteração do artigo 25.º, n.º 1. 

 

Alteração  179 

Proposta de diretiva 

Anexo V – Parte C – ponto 3 – alínea a) – fórmula 

 

Texto da Comissão Alteração 

REDUÇÃO = (E F(t) – E B /E F(t)) REDUÇÃO = (E F(t) – E B) /E F(t) 

Justificação 

A fórmula proposta é matematicamente incorreta. A fórmula até agora em vigor é 

matematicamente correta, consistindo o seu resultado numa proporção adimensional que, 

expressa em relação a 100 %, perfaz uma percentagem de redução das emissões de gases 

com efeito de estufa. 

 

Alteração  180 

Proposta de diretiva 

Anexo V – Parte C 5 – ponto 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

15. A redução de emissões resultante 

da captura e substituição de carbono, eccr, 

deve estar diretamente relacionada com a 

produção de biocombustível ou de 

biolíquido a que é atribuída, e é limitada 

às emissões evitadas graças à captura de 

CO2 cujo carbono provenha da biomassa e 

que seja utilizado nos setores da energia 

ou dos transportes. 

15. A redução de emissões resultante 

da captura e substituição de carbono, eccr, 

é limitada às emissões evitadas graças à 

captura de CO2 cujo carbono provenha da 

biomassa e que seja utilizado para 

substituir o CO2 derivado de energia fóssil 

utilizada em produtos e serviços 

comerciais. 

Justificação 

O quadro legislativo em vigor deverá ser mantido. As reduções de emissões em outros setores 

que não o dos transportes também não podem ser descuradas. 

 

Alteração  181 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) Fração de biomassa de resíduos 

urbanos mistos, mas não resíduos 

domésticos separados sujeitos a objetivos 

de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 

n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE. 

Suprimido 

Justificação 

Reforço da coerência das metas de redução das emissões. 

 

Alteração  182 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c)  Biorresíduos, tal como definidos no 

artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 2008/98/CE, 

das habitações, sujeitos à recolha seletiva 

tal como definida no artigo 3.º, n.º 11, 

dessa diretiva; 

(c)  Biorresíduos, tal como definidos no 

artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 2008/98/CE, 

sujeitos à recolha seletiva tal como 

definida no artigo 3.º, n.º 11, dessa diretiva; 

 

Alteração  183 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Fração de biomassa de resíduos 

industriais não apropriada para uso na 

cadeia alimentar humana ou animal, 

incluindo material da venda a retalho ou 

por grosso e da indústria agroalimentar e 

da pesca e aquicultura, e excluindo as 

matérias-primas enumeradas na parte B do 

presente anexo; 

(d) Resíduos de biomassa resultantes 

de outras produções industriais renováveis 

não apropriados para uso na cadeia 

alimentar humana ou animal ou para 

transformação em materiais não 

alimentares. Isso inclui material 

resultante da venda a retalho ou por grosso 

e da produção química de base biológica, 

da indústria agroalimentar e da pesca e 

aquicultura, excluindo as matérias-primas 

enumeradas na parte B do presente anexo; 
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Justificação 

Somente os resíduos de produção, que não sejam adequados para reutilização em produtos 

de alimentação humana e animal ou em produtos não alimentares, podem ser considerados 

biocombustíveis avançados. Isto segue o princípio da economia circular e uma utilização 

eficiente dos recursos.  

 

Alteração  184 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Efluentes da produção de óleo de 

palma e cachos de frutos de palma vazios; 

Suprimido 

Justificação 

Os resíduos gerados pela produção de óleos vegetais com elevado efeito de AIUS não devem 

ser considerados adequados enquanto matéria-prima para biocombustíveis avançados. 

 

Alteração  185 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) Tall oil e breu de tall oil Suprimido 

Justificação 

O tall oil tem uma ampla utilização industrial. Sem uma avaliação de impacto, não é possível 

avaliar o efeito da deslocação da sua utilização. 

 

Alteração  186 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(j) Bagaço; Suprimido 
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Justificação 

As matérias-primas empregadas em utilizações industriais existentes e cuja disponibilidade é 

limitada não devem ser promovidas como biocombustíveis avançados, dado o presumível 

surgimento de impactos climáticos e económicos negativos, tendo em conta que terão de ser 

substituídas por outras matérias nas respetivas aplicações atuais. 

 

Alteração  187 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea o) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(o) Fração de biomassa de resíduos 

provenientes da silvicultura e de indústrias 

conexas, tais como cascas, ramos, 

desbastes pré-comerciais, folhas, agulhas, 

copas das árvores, serradura, aparas, licor 

negro, licor de sulfito, lamas de fibra de 

papel, lenhina; 

(o) Fração de biomassa de resíduos 

finais provenientes de indústrias do setor 

florestal que não causem a deslocação da 

atual utilização material dos resíduos, tais 

como cascas, ramos, desbastes pré-

comerciais, folhas, agulhas, copas das 

árvores, serradura, aparas, licor negro, licor 

de sulfito, lamas de fibra de papel, lenhina; 

Justificação 

A presente alteração proporciona coerência, reforça a execução e consolida a aplicação da 

alteração do artigo 26.º relativa a uma hierarquia da utilização de produtos lenhosos. 

 

Alteração  188 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea p) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(p) Outro material celulósico não 

alimentar, tal como definido no artigo 2.º, 

n.º 2, alínea s); 

(p) Outro material celulósico não 

alimentar, tal como definido no artigo 2.º, 

n.º 2, alínea s), exceto culturas energéticas 

produzidas em solos agrícolas produtivos. 

Justificação 

As culturas energéticas cultivadas em terras agrícolas produtivas têm de ser excluídas, uma 

vez que causam uma deslocação do uso do solo comparável ao da produção de culturas 

alimentares e forrageiras para biocombustíveis. 
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Alteração  189 

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) Biomassa lignocelulósica 

proveniente de talhadia de curta rotação 

implantada em terras agrícolas marginais 

e resíduos e detritos de sistemas 

agroflorestais na superfície agrícola 

utilizada. 

Justificação 

A definição era demasiado lata, porquanto todo o material lenhoso proveniente da 

silvicultura, como resíduos e detritos, está já abrangido pela alínea o). A alteração propõe 

um âmbito limitado para a alínea q), abrangendo a superfície agrícola utilizada, terrenos 

marginais para a utilização principal e resíduos e detritos de sistemas agroflorestais, ramos, 

cascas, folhas, etc. 

 

Alteração  190 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea q-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (q-A) Captura e utilização de carbono 

para fins de transporte, se a fonte de 

energia for renovável nos termos do 

artigo 2.º, n.º 2, alínea a). 

Justificação 

Continuidade da regra em vigor. As disposições jurídicas existentes devem ser mantidas. A 

substituição do carbono fóssil e respetiva utilização em cascata são pertinentes, consistindo 

em importantes contributos para a proteção climática. 

 

Alteração  191 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte B – alínea c) 
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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 

Justificação 

O melaço é um subproduto da cana-de-açúcar utilizado na indústria agroalimentar, 

nomeadamente para a produção de levedura. A sua inclusão no anexo IX provocaria uma 

escassez de matérias-primas, apesar de as potencialidades não energéticas do melaço 

representarem uma valorização mais importante em conformidade com a hierarquia dos 

resíduos.  

 

Alteração  192 

Proposta de diretiva 

Anexo X – Parte A 

 

Texto da Comissão 

Parte A: Contribuição máxima de biocombustíveis líquidos obtidos a partir de culturas de 

géneros alimentícios ou de culturas forrageiras para o objetivo da UE no domínio das 

energias renováveis, a que se refere o artigo 7.º, n.º 1 

Ano civil Quota máxima  

2021 7.0% 

2022 6.7% 

2023 6.4% 

2024 6.1% 

2025 5.8% 

2026 5.4% 

2027 5.0% 

2028 4.6% 

2029 4.2% 

2030 3.8% 
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Alteração 

Parte A: Contribuição máxima de biocombustíveis líquidos obtidos a partir de culturas de 

géneros alimentícios ou de culturas forrageiras para o objetivo da UE no domínio das 

energias renováveis, a que se refere o artigo 7.º, n.º 1 

Ano civil Quota máxima 

2021 7.0% 

2022 6.3% 

2023 5.6% 

2024 4.9% 

2025 4.2% 

2026 3.5% 

2027 2.8% 

2028 2.1% 

2029 1.4% 

2030 0% 
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