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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Disposições da proposta de directiva para o sector dos transportes

Em 23 de Janeiro de 2008, a Comissão apresentou uma série de iniciativas para combater as 
alterações climáticas, entre as quais figura a presente proposta de directiva relativa à 
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Neste diploma, a 
Comissão propõe um quadro para promover a utilização de energias produzidas a partir de 
fontes renováveis, visando os sectores da electricidade, do aquecimento e arrefecimento, bem 
como dos transportes.

No que respeita aos transportes, na Directiva estabelecem-se objectivos específicos para a 
utilização de fontes de energia renováveis e, em particular, dos biocombustíveis e dos 
biolíquidos, cuja quota-parte deverá ser de 10% em 2020. Tal circunstância permitiria 
assegurar a uniformidade das especificações técnicas aplicáveis aos combustíveis e a sua
disponibilidade, garantir o respectivo aprovisionamento, quer por via da produção interna, 
quer pela da importação, reduzir a dependência do petróleo e incentivar o fabrico europeu de 
biocombustíveis, ainda assaz diminuto devido aos acentuados custos que lhe são inerentes. 

Por outro lado, a proposta de directiva institui um sistema destinado a garantir a sua 
viabilidade ambiental, mediante uma série de critérios (artigo 15.º) que terão de ser 
observados para que os biocombustíveis sejam tidos em conta nos objectivos numéricos da 
Directiva e sejam elegíveis para apoio financeiro:
- Redução das emissões de gases com efeitos de estufa, pelo menos, de 35%;
- O fabrico não se poderá processar a partir de matérias-primas cultivadas em terrenos 

de grande valor (zonas florestais não perturbadas pela actividade humana, zonas 
designadas para fins de protecção da natureza ou terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade);

- Os terrenos com elevado teor de carbono, como as zonas húmidas ou as zonas 
continuamente arborizadas, não poderão ser convertidos em zonas destinadas à
produção de biocombustíveis.

No artigo 16.º, é instituído um sistema de verificação do cumprimento destes critérios no caso 
dos biocombustíveis fabricados na União e dos que sejam importados.

No artigo 17.º, define-se a modalidade de cálculo da redução das emissões de gases com 
efeito de estufa no caso dos biocombustíveis, segundo valores e metodologias definidos no 
Anexo VII, que têm em conta o impacto negativo e positivo da conversão de terrenos, como a 
libertação na atmosfera, sem compensação, de uma parte do carbono retido no solo.

No artigo 18.º, é prescrita a informação cabal do público, pelos Estados-Membros, quanto à
disponibilidade de biocombustíveis para os transportes (indicação, nos pontos de venda, dos  
biocombustíveis em que a mistura com derivados do petróleo seja superior a 10%). O gasóleo 
com teor mínimo de 7% em volume de biodiesel deve ser vendido em todas as estações de 
serviço que tenham, pelo menos, duas bombas até 31 de Dezembro de 2010, sendo que no que 
respeita ao gasóleo com teor mínimo de 10%, o prazo terminará em 31 de Dezembro de 2014.
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II. Posição da relatora de parecer

A relatora de parecer tentou responder às interpelações sobre a utilização dos biocombustíveis 
nos transportes e a sua viabilidade ambiental e económica, tendo simultaneamente em conta a 
actual situação – quer internacional, com o aumento do preço das matérias-primas, sendo que 
os biocombustíveis são acusados de serem parcialmente responsáveis por tal facto –, quer 
europeia, com as decisões que recentemente foram tomadas em alguns Estados-Membros no 
sentido de suspenderem o respectivo fabrico de biocombustíveis. O objectivo de 10% é, deste 
modo, cada vez mais posto em causa.

Os biocombustíveis devem reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de 
estufa, mas têm igualmente de respeitar requisitos ambientais e sociais no sector agrícola, e 
exigências de índole económica inerentes aos transportes. Por outro lado, a utilização de 
biocombustíveis deve abranger, no futuro, todos os modos de transporte, incluindo o marítimo 
e o aéreo, sem se cingir exclusivamente aos transportes rodoviários.

Ao concentrar-se nos artigos referentes aos biocombustíveis, a relatora pretendeu tratar 
prioritariamente um certo número de aspectos:

• O objectivo de fornecer 10% do combustível necessário para os transportes até 2020 
não é exequível sem se recorrer massivamente aos biocombustíveis de primeira
geração, que suscitam problemas ambientais e sociais significativos. Quanto aos 
biocombustíveis de segunda geração, subsistem interrogações de ordem técnica e 
económica sobre a sua utilização antes de 2020. Proponho, por conseguinte, que seja 
instaurada uma flexibilidade e uma progressividade na consecução deste objectivo de 
10%.

• Quanto aos critérios de viabilidade ambiental e social, a relatora deseja que sejam 
compatíveis com os que presentemente se encontram a ser debatidos no quadro da 
proposta de revisão da Directiva 98/70/CE, relativa à qualidade dos combustíveis, na 
sequência do relatório aprovado em primeira leitura na Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, em 6 de Dezembro de 2007. Com a 
preocupação de legislar melhor, afigura-se necessário dispor de critérios idênticos em 
ambas as propostas, que dêem garantias sociais e ambientais de nível elevado.

• A necessária integração na proposta de outras fontes de energia, além dos 
biocombustíveis.

• Em matéria de comitologia, o procedimento da regulamentação com controlo deve 
abranger os critérios de sustentabilidade, no quadro de acordos internacionais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em especial, a utilização crescente de 
biocombustíveis nos transportes é um dos 
instrumentos mais eficazes com os quais a 
Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado - onde 
mais se faz sentir o problema da segurança 
do aprovisionamento - e influenciar o 
mercado do combustível para os 
transportes.

(2) Aumentar a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
transportes, nomeadamente de
biocombustíveis, mas também de
hidrogénio produzido a partir de fontes de 
energia renováveis, como, por exemplo, as 
pilhas de combustível é um dos 
instrumentos mais eficazes com os quais a 
Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado - onde 
mais se faz sentir o problema da segurança 
do aprovisionamento - e influenciar o 
mercado do combustível para os 
transportes.

Justificação

Os biocombustíveis não são a única tecnologia a ter em conta para o cálculo de 10% de 
energia a partir de fontes renováveis no sector dos transportes. Há que incentivar também 
outras tecnologias, como a do hidrogénio.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. A fim de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa na União 
Europeia e a dependência da União 
Europeia de importações de energia, o 
desenvolvimento das energias renováveis 
e o reforço da eficiência energética devem 
estar estreitamente associados.

Justificação

O desenvolvimento significativo das energias renováveis pressupõe que o consumo total de 
energia seja claramente reduzido (precisamente também através de medidas de reforço da 
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eficiência energética).

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 convidou a Comissão a 
apresentar uma proposta de nova directiva 
abrangente relativa à utilização dos 
recursos renováveis, que poderia conter 
critérios e disposições destinados a 
assegurar o aprovisionamento e a utilização 
sustentáveis da bioenergia. Esses critérios 
deveriam formar parte coerente de um 
sistema mais vasto que abrangesse também 
os biolíquidos e não apenas os 
biocombustíveis. Tais critérios de 
sustentabilidade devem, pois, ser incluídos 
na presente directiva. A fim de evitar 
custos suplementares para as empresas,
bem como a falta de coerência ambiental 
que estaria associada a uma abordagem 
incoerente, é essencial que os critérios de 
sustentabilidade para os biocombustíveis 
na presente directiva sejam coerentes com 
os estabelecidos na Directiva 98/70/CE. A 
Comissão deve também examinar em 2010 
se devem ser incluídas outras aplicações da 
biomassa.

(36) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 convidou a Comissão a 
apresentar uma proposta de nova directiva 
abrangente relativa à utilização dos 
recursos renováveis, que poderia conter 
critérios e disposições destinados a 
assegurar o aprovisionamento e a utilização 
sustentáveis da bioenergia. Esses critérios 
deveriam formar parte coerente de um 
sistema mais vasto que abrangesse também 
os biolíquidos e não apenas os 
biocombustíveis. Tais critérios de 
sustentabilidade devem, pois, ser incluídos 
na presente directiva. A fim de evitar 
custos suplementares para as empresas e  
de melhorar a legislação comunitária,
para obviar à falta de coerência ambiental 
que estaria associada a uma abordagem 
incoerente, é essencial que os critérios de 
sustentabilidade para os biocombustíveis 
na presente directiva sejam idênticos aos
estabelecidos na Directiva 98/70/CE. A 
Comissão deve também examinar em 2010 
se devem ser incluídas outras aplicações da 
biomassa.

Justificação

Os critérios de viabilidade ambiental propostos pela Comissão têm de ser idênticos aos da 
Directiva 98/70/CE, relativa à qualidade dos combustíveis, cuja primeira leitura está mais 
adiantada do que no caso vertente. É necessário evitar a colisão de normas entre duas
directivas que, sendo aplicáveis ao mesmo sector, prosseguem lógicas diferentes. 
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de permitir alcançar uma quota 
de 10% de biocombustíveis, é necessário 
assegurar que o gasóleo colocado no 
mercado tem um teor de biodiesel superior 
ao previsto na norma EN590/2004.

(48) A fim de permitir alcançar uma quota 
de 10% de energias provenientes de fontes 
renováveis no sector dos transportes, é 
necessário assegurar, no que respeita os 
biocombustíveis, que o gasóleo colocado 
no mercado tenha um teor de biodiesel 
superior ao previsto na norma 
EN590/2004.

Justificação

Os biocombustíveis não são a única tecnologia a ter em conta para o cálculo de 10% de 
energia a partir de fontes renováveis no sector dos transportes. Há que incentivar também 
outras tecnologias, como a do hidrogénio.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 48-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-B) Deve ser conferida particular 
atenção à cadeia de produção e logística 
dos biocombustíveis, nomeadamente no 
que respeita às infra-estrutras disponíveis, 
ao respectivo transporte e à sua 
distribuição em toda a União Europeia. 
Com efeito, a cadeia logística que 
possibilita o fornecimento de
biocombustíveis constitui um elemento 
importante para o cumprimento do 
objectivo de reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa. Assim sendo, a 
redução dos  gases com efeito de estufa 
que esta gera deve ser uma prioridade-
chave. A criação de infra-estruturas para 
a produção, a logística e a distribuição 
dos biocombustíveis deveria, deste modo, 
ser incentivada, nomeadamente através 
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dos projectos financiados no quadro das 
redes transeuropeias de energia.

Justificação

A utilização de biocombustíveis na União Europeia deve ser coadjuvada por iniciativas em 
matéria de investimento – por exemplo, através das redes transeuropeias de energia – nas 
infra-estruturas de produção e de distribuição, assim como na logística, a  fim de não tornar 
mais lenta a consecução do objectivo, por falta de infra-estruturas. Por outro lado, 
transportes demasiado longos de biocombustíveis entre os locais de fabrico e o local de 
distribuição serão fonte de emissões de gases com efeito de estufa, levando a que se incorra 
no risco de diminuir, de forma correspondente, o balanço positivo em termos de redução de 
emissões. 

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 3 - parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No cálculo da energia proveniente de 
fontes renováveis consumida no sector 
dos transportes, serão tidas em conta 
energias alternativas, como os 
biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
hidrogénio fabricado a partir de fontes de 
energia renováveis, como, por exemplo, as 
pilhas de combustível, ou ainda a 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

Justificação

Os biocombustíveis não são a única tecnologia a ter em conta para o cálculo de 10% de 
energia a partir de fontes renováveis no sector dos transportes. Há que incentivar também 
outras tecnologias, como a do hidrogénio.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No domínio dos transportes, os planos de 
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acção nacionais devem mais 
especificamente, para além das medidas 
mencionadas no parágrafo anterior, 
conter medidas a favor da cadeia de 
produção e logística das energias 
renováveis, nomeadamente os 
biocombustíveis, os combustíveis gasosos 
(como o biometano), o hidrogénio e a 
electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis. Estas medidas, que são 
elegíveis para o financiamento previsto no 
âmbito das redes transeuropeias de 
energia, devem facilitar, por via do 
investimento nas infra-estruturas, a 
produção, o transporte e a distribuição 
directamente ao consumidor de energias 
renováveis em toda a União. Deve 
igualmente prever-se que os 
Estados-Membros sejam obrigados a 
fornecer incentivos para o 
desenvolvimento de infra-estruturas de 
reabastecimento, a fim de criar as 
condições necessárias para uma ampla 
mobilidade sustentável.

Justificação

A utilização de energia produzida a partir de fontes renováveis deve ser acompanhada de 
esforços de investimento, por exemplo, por intermédio das redes transeuropeias de energia, 
nas infra-estruturas de produção, distribuição e logística, a fim de não atrasar a consecução 
do objectivo por falta de infra-estruturas.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 14 – Título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à rede de electricidade Acesso à rede

Justificação

É essencial que o regime de ajudas à utilização de biogás para a produção de calor e energia 
corresponda a sistemas de ajuda financeiramente neutros à produção de biometano de uma 
qualidade adequada com vista à sua injecção em gasoduto e à sua utilização em veículos.
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Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 15 - título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos

Critérios de sustentabilidade ambiental e 
social para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos

Justificação

É necessário introduzir exigências, em termos de critérios sociais, no artigo 15º, a exemplo 
do que aconteceu no relatório aprovado em primeira leitura pela Comissão ENVI do 
Parlamento Europeu sobre a revisão da Directiva 98/70/CE relativa à qualidade dos 
combustíveis, a fim de que os critérios sejam idênticos nas duas directivas. Há que evitar 
conflitos de normas entre duas directivas que, sendo aplicáveis ao mesmo sector, prosseguem 
lógicas diferentes.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Verificação do cumprimento dos critérios 
de sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos

Verificação do cumprimento dos critérios 
de sustentabilidade ambiental e social para 
os biocombustíveis e outros biolíquidos

Justificação

A produção de biocombustíveis pode causar graves problemas sociais nas zonas produtoras, 
nomeadamente nos países terceiros. A verificação dos critérios pelos Estados-Membros e 
pela Comissão deve, por conseguinte, abarcar também os aspectos sociais, e não apenas os 
ambientais, inerentes ao fabrico de biocombustíveis.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros exigirão que os 
operadores económicos forneçam 

3. Os Estados-Membros exigirão que os 
operadores económicos forneçam 
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informações fiáveis e disponibilizem ao 
Estado-Membro, a pedido, os dados que 
foram utilizados para preparar essas 
informações. Os Estados-Membros 
exigirão que os operadores económicos 
prevejam padrões adequados de auditoria 
independente das informações fornecidas e 
apresentem prova da realização de tal 
auditoria. A auditoria verificará se os 
sistemas utilizados pelos operadores 
económicos são exactos, fiáveis e à prova 
de fraude; avaliará a frequência e 
metodologia de amostragem e a solidez dos 
dados.

informações fiáveis sobre a viabilidade 
ambiental e social dos biocombustíveis e 
outros biolíquidos e disponibilizem ao 
Estado-Membro, a pedido, os dados que 
foram utilizados para preparar essas 
informações. Os Estados-Membros 
exigirão que os operadores económicos 
prevejam padrões adequados de auditoria 
independente das informações fornecidas e 
apresentem prova da realização de tal 
auditoria. A auditoria verificará se os 
sistemas utilizados pelos operadores 
económicos são exactos, fiáveis e à prova 
de fraude; avaliará a frequência e 
metodologia de amostragem e a solidez dos 
dados.

Justificação

A produção de biocombustíveis pode causar graves problemas sociais nas zonas produtoras, 
nomeadamente nos países terceiros. A verificação dos critérios pelos Estados-Membros e 
pela Comissão deve, por conseguinte, abarcar também os aspectos sociais, e não apenas os 
ambientais, inerentes ao fabrico de biocombustíveis.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As decisões relativas ao n.º 4 serão 
adoptadas em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 21.º e serão válidas por um período 
não superior a 5 anos. 

6. As decisões relativas ao n.º 4 serão 
adoptadas em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 21.º e serão válidas por um período 
não superior a 5 anos. 

Justificação

O Parlamento Europeu deve ser associado, por via do procedimento de regulamentação com 
controlo, à conformidade dos acordos bilaterais e multilaterais, bem como à coerência destes 
últimos com os critérios de viabilidade ambiental e social estipulados.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.ºs 2 e 3 aplicam-se, mutatis 
mutandis, a gasolina que contenha 
bioetanol.

Justificação

A fim de alcançar os objectivos em matéria de biocombustíveis, é indispensável uma 
disponibilidade geral de gasolina com uma percentagem de biocombustíveis em todas as 
estações de serviço.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os benefícios e custos ambientais 
relativos de diferentes biocombustíveis, os 
efeitos nos mesmos das políticas 
comunitárias de importação e as formas de 
alcançar uma abordagem equilibrada entre 
produção interna e exportação;

(a) Os benefícios e custos ambientais e 
sociais relativos de diferentes 
biocombustíveis, os efeitos nos mesmos 
das políticas comunitárias de importação e 
as formas de alcançar uma abordagem 
equilibrada entre produção interna e 
exportação;

Justificação

Nos relatórios que apresentará ao Parlamento e ao Conselho, a Comissão terá em conta a 
observância dos critérios sociais anteriormente referidos, e não apenas dos critérios 
ambientais.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Proporá, se necessário, medidas Proporá, se necessário, e tendo em conta 
as informações referidas nas alíneas a) a 
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correctivas. d), medidas correctivas referentes à quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis no sector dos transportes e aos 
critérios ambientais e sociais inerentes 
aos biocombustíveis.

Justificação

Cumpre especificar a natureza das medidas correctivas, tanto no que respeita à quota de
energia proveniente de fontes renováveis a observar no sector dos transportes, que pode 
variar em função da evolução do mercado e dos progressos científicos, como no tocante aos 
critérios ambientais e sociais que cumpre respeitar.

Alteração 16

Proposta de directiva
Anexo III – linha 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Bioetanol (etanol produzido a partir de 
biomassa)

Bioetanol (etanol produzido a partir de 
biomassa e/ou da fracção biodegradável 
de resíduos, para utilização como 
biocombustível)

Justificação

O bioetanol deve ser definido no anexo da directiva da mesma forma que o é na Directiva 
2003/30/CE, relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros combustíveis 
renováveis nos transportes, através do aditamento de uma referência à utilização dos 
resíduos na produção de biocombustíveis.



PE404.723v02-00 14/14 AD\727404PT.doc

PT

PROCESSO

Título Energia produzida a partir de fontes renováveis

Referências COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)

Comissão competente quanto ao fundo ITRE

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

TRAN
19.2.2008

Relator de parecer
       Data de designação

Inés Ayala Sender
26.2.2008

Exame em comissão 29.5.2008 23.6.2008

Data de aprovação 24.6.2008

Resultado da votação final +:
–:
0:

24
17
2

Deputados presentes no momento da 
votação final 

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo 
Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, 
Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, 
Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg 
Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír 
Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, 
Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, 
Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, 
Yannick Vaugrenard

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, 
Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural 
Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

Suplente(s) (nº 2 do art. 178º) 
presente(s) no momento da votação final

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre, Eoin Ryan


	727404pt.doc

