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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sequência dos apelos lançados pelos Conselhos Europeus de Março de 2006 e 2007 a 
favor da criação de uma política energética europeia e de uma luta contra as alterações 
climáticas através de uma política de promoção das energias renováveis, a Comissão propôs
um roteiro das energias renováveis cuja presente proposta de directiva constitui a transcrição 
legislativa.

Conteúdo da presente proposta de directiva
Até à data existiam directivas isoladas sobre a electricidade produzida a partir de FER e sobre
os agrocombustíveis mas nenhuma legislação contemplava a produção de calor e de frio a
partir de fontes de energia renováveis (FER).
A presente proposta de directiva estabelece os princípios segundo os quais a quota de energias 
renováveis no consumo energético final da UE atinja pelo menos 20% até 2020, e define
metas globais nacionais para cada Estado-Membro permitindo que sejam os mesmos a decidir 
quais as opções energéticas dos três sectores principalmente visados para alcançar os seus 
objectivos nacionais: electricidade, aquecimento e refrigeração e transportes. Propõe, no 
entanto, uma parte mínima vinculativa de 10% das FER (essencialmente agrocombustíveis) 
nos transportes.
Dois mecanismos de flexibilidade permitem equilibrar o esforço dos Estados-Membros em
função dos respectivos potenciais "naturais":
- o comércio de garantias de origem no seio da UE
- a importação de energias renováveis de países terceiros

A posição da relatora
A relatora lamenta, antes de mais, que a presente proposta de directiva não aborde 
especificamente a questão da produção de energia a partir da madeira e dos seus critérios de
sustentabilidade.
A relatora considera que se a UE pretende reduzir a sua dependência energética e melhorar o 
seu abastecimento de proteínas vegetais, deve procurar obter um equilíbrio entre a produção
interna e as importações. No entanto, a produção descentralizada e local de energias 
renováveis e o desenvolvimento de circuitos económicos curtos que contribuem para criar 
equilíbrios energéticos ambientais e territoriais mais favoráveis e  a criação de emprego nas 
zonas rurais deve ser incentivada.
Além disso a UE deve aplicar critérios de sustentabilidade equivalentes às produções internas
e importadas.
A relatora considera que na actual situação de subida de preços e de crise alimentar, convém 
evitar conflitos de utilização entre a produção agrícola com fins alimentares e fins
energéticos. Propõe para tal que se suprima o carácter vinculativo do objectivo de 10% e 
solicita que seja atingido principalmente graças à utilização de materiais orgânicos renováveis
não alimentares, e convida a Comissão a preferir o incentivo à investigação e ao 
desenvolvimento de agrocombustíveis de segunda geração. Os critérios aplicáveis à produção
de agrocombustíveis devem fazer referência à sustentabilidade económica, ambiental e social.
Para terminar, a relatora recorda que, sendo o principal objectivo vinculativo atingir 20% do 
consumo energético global, é necessário incentivar uma estabilização e, em seguida, uma
redução do consumo de energias fósseis até 2020 a fim de controlar não só o numerador 
(oferta de energia renovável) como também o denominador (consumo de energia final 
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independentemente da sua utilização).

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A utilização crescente de energia 
proveniente de fontes renováveis constitui 
uma parte importante do pacote de 
medidas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
cumprir o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, bem como 
outros compromissos, assumidos a nível 
europeu e internacional, de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para além de 2012. Tem também um 
importante papel a desempenhar na 
promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais. 

(1) O controlo e a redução do consumo 
energético europeu bem como a utilização 
crescente de energia proveniente de fontes 
renováveis constituem partes importantes
do pacote de medidas necessárias para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e cumprir o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, bem como 
outros compromissos, assumidos a nível 
europeu e internacional, de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para além de 2012. Têm também um 
importante papel a desempenhar na 
promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais. 

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em especial, a utilização crescente de (2) Sendo o sector dos transportes o sector 
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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.

económico no qual as emissões de gases 
com efeito de estufa aumentam mais 
rapidamente e onde o problema da
dependência energética se coloca de uma 
forma aguda, é necessário melhorar a 
qualidade do combustível para os 
transportes, reduzir as emissões de CO2 
por combustíveis, desenvolver os 
combustíveis produzidos a partir de 
materiais orgânicos renováveis e não 
fósseis, e promover meios de transporte 
mais sustentáveis e mais económicos em 
energia tais como os transportes 
colectivos e o transporte combinado 
rodo-ferroviário.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os combustíveis renováveis sólidos 
tais como a madeira enquanto fonte de 
energia são a primeira fonte de energia 
renovável na União. No entanto não 
existe até à data legislação europeia sobre 
as redes de aquecimento ou de 
refrigeração que utilizam a biomassa. 
Convém por conseguinte fixar critérios de 
sustentabilidade para a utilização da 
biomassa lenhosa numa co-geração de 
elevada eficácia energética das caldeiras e 
uma gestão sustentável dos recursos 
florestais.
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A utilização de resíduos agrícolas 
como o estrume, o chorume e outros 
resíduos de origem animal e orgânica 
para produzir biogás reveste vantagens 
significativas em termos ambientais, 
devido ao elevado potencial de diminuição 
das emissões de gases com efeito de estufa 
que encerra,  quer no quadro da produção 
de calor e de electricidade, quer no da 
produção de biocombustíveis.  As centrais 
de biogás, pelo seu carácter 
descentralizado e devido à estrutura de 
investimento regional, podem prestar um 
contributo determinante para o 
desenvolvimento sustentável nas zonas 
rurais e abrir novas perspectivas de 
rendimento aos agricultores.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O fomento da investigação na 
União tem como finalidade desenvolver 
fontes de energias renováveis que sejam 
rentáveis e duradouras deverá, mais do 
que no passado, apoiar o desenvolvimento 
de "biocombustíveis de segunda e terceira 
gerações", bem como outros 
biocombustíveis que se caracterizem por 
um elevado potencial de diminuição das 
emissões de gases com efeito de estufa.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O aumento dos preços dos géneros 
alimentícios deve-se à combinação de 
vários factores tais como o 
desenvolvimento sem precedentes da 
especulação bolsista nos mercados a 
prazo agrícolas, um aumento da procura 
dos países emergentes, o desenvolvimento 
dos agrocarburants mas também das 
perdas de colheitas devido a incidentes 
climáticos extremos. Sendo a situação 
extremamente preocupante, a União tem 
a responsabilidade de evitar toda 
concorrência entre produção para 
utilização alimentar e produção para 
utilização energética a fim de dar
prioridade à segurança alimentar.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Neste contexto, a proposta da 
Comissão de suprimir, no âmbito do 
balanço de saúde da política agrícola 
comum (PAC), a ajuda às culturas 
energéticas de 45 EUR por hectare é 
pertinente. Os montantes assim 
economizados deveriam ser utilizados 
para financiar a investigação e o 
desenvolvimento sobre os 
agrocombustíveis de segunda geração.
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Alteração 8
Bogdan Golik

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa. Os novos recursos de biomassa 
deveriam, no entanto, observar as normas 
ambientais aplicadas no território da 
União.

Justificação

As importações de biomassa e de biocombustíveis a partir de países que não observam as 
normas ambientais aplicáveis no território da União Europeia devem ser proibidas.  Essas 
importações não se justificam e o objectivo de aumento da quota de energias provenientes de 
fontes de energia renováveis no balanço energético da União Europeia deve ter por base o 
potencial comunitário. 

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A biomassa age como uma reserva 
de carbono porque os vegetais quando 
crescem captam CO2  da atmosfera 
(fotossíntese clorofílica) e retêm-no até 
serem queimados ou atinjam estado de 
decomposição avançada. A utilização da 
madeira como material de construção ou 
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de adaptação permite prolongar esta 
captura do carbono durante todo o ciclo 
de vida do produto, criando assim, se 
porém as florestas forem geridas de uma 
forma sustentável, uma verdadeira fonte 
de carbono.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No intuito de reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa e a 
dependência das importações de energia,
o desenvolvimento das energias 
renováveis e o aumento da eficiência 
energética deverão estar estreitamente 
correlacionados.

Justificação

O desenvolvimento considerável das energias renováveis pressupõe uma diminuição 
acentuada do consumo global de energia (nomeadamente, através de medidas destinadas a 
aumentar a eficiência energética).

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A electricidade importada, produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
fora da Comunidade, pode entrar em conta 
para as metas dos Estados-Membros. 
Contudo, para evitar um aumento líquido 
das emissões de gases com efeito de estufa 
devido ao afastamento das fontes 
renováveis existentes e à sua substituição 
total ou parcial por fontes de energia 
convencionais, só a electricidade gerada 
em instalações que utilizem fontes de 

(18) A electricidade importada, produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
fora da Comunidade, pode entrar em conta 
para as metas dos Estados-Membros. 
Contudo, para evitar um aumento líquido 
das emissões de gases com efeito de estufa 
devido ao afastamento das fontes 
renováveis existentes e à sua substituição 
total ou parcial por fontes de energia 
convencionais, só a electricidade gerada 
em instalações que utilizem fontes de 
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energia renováveis e que entrem em 
serviço após a entrada em vigor da 
directiva podem ser contabilizadas. A fim 
de assegurar um acompanhamento e 
contabilização fiáveis de tais importações, 
estas devem ter lugar no quadro de um 
sistema de garantias de origem. Serão 
previstos acordos com países terceiros 
sobre a organização deste comércio de 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

energia renováveis e que entrem em 
serviço após a entrada em vigor da 
directiva podem ser contabilizadas. A fim 
de assegurar um acompanhamento e 
contabilização fiáveis de tais importações, 
estas devem ter lugar no quadro de um 
sistema de garantias de origem. Serão 
previstos acordos somente com os países 
terceiros que observem as normas 
ambientais aplicadas no território da 
União.

Justificação

As importações de biomassa e de biocombustíveis dos países terceiros não são eficientes em 
termos de custos e têm consequências negativas no domínio do ambiente, além de que uma 
parte desses países terceiros produz as matérias-primas sem atender a critérios de 
sustentabilidade. 

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Para dar resposta ao aumento dos 
preços dos géneros alimentícios, convém 
que a União tome medidas tendentes a 
melhorar a oferta de produtos agrícolas e 
a garantir a segurança alimentar, 
nomeadamente através da promoção de 
critérios de sustentabilidade para os 
biocombustíveis e do desenvolvimento de 
biocombustíveis de segunda e terceira 
gerações na União e à escala mundial, 
bem como por intermédio da investigação 
e do conhecimento científico no sector 
agrícola.

Justificação

Em 20 de Maio de 2008, a Comissão aprovou uma Comunicação em que expõe medidas 
políticas que são de molde a minorar as consequências do aumento crescente dos preços dos 
géneros alimentícios a nível mundial. Estes aspectos inscrevem-se numa estratégia proposta 
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no documento que se articula em torno de três pontos. 

Alteração 13

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, 
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 antes da 
aplicação da presente directiva, critérios 
de sustentabilidade para as outras 
aplicações da biomassa e avaliar os 
possíveis conflitos de utilização 
nomeadamente com a utilização 
industrial da madeira.
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Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Para evitar aos operadores económicos 
trabalhos de investigação 
desnecessariamente pesados e impedir a 
conversão de terrenos ricos em carbono 
que viessem a revelar-se mais tarde 
inadaptados para a produção de matérias-
primas para biocombustíveis e outros 
biolíquidos, os tipos de solos cujas perdas 
de carbono após a conversão não possam 
ser compensadas num prazo razoável, 
tendo em conta a urgência do combate às 
alterações climáticas, pelas poupanças de 
emissões de gases com efeito de estufa 
obtidas graças à produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos, não 
devem ser convertidos para a produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos. Os 
inventários das existências mundiais de 
carbono levam a concluir que as zonas 
húmidas e as zonas continuamente 
arborizadas devem ser incluídas nesta 
categoria. 

(38) Para evitar aos operadores económicos 
trabalhos de investigação 
desnecessariamente pesados e impedir a 
conversão de terrenos ricos em carbono 
que viessem a revelar-se mais tarde 
inadaptados para a produção de matérias-
primas para biocombustíveis e outros 
biolíquidos, os tipos de solos cujas perdas 
de carbono após a conversão não possam 
ser compensadas num prazo razoável, 
tendo em conta a urgência do combate às 
alterações climáticas, pelas poupanças de 
emissões de gases com efeito de estufa 
obtidas graças à produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos, não 
devem ser convertidos para a produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos. Os 
inventários das existências mundiais de 
carbono levam a concluir que as zonas 
húmidas e as zonas de florestas primárias
devem ser incluídas nesta categoria. 

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) Os terrenos que contêm 
quantidades elevadas de carbono no seu 
solo ou vegetação também não devem ser 
utilizados para o desenvolvimento de 
outros projectos no domínio das energias 
renováveis, como a construção de parques 
eólicos e de estradas a estes associadas, 
incluindo "estradas flutuantes" e outras 
infra-estruturas. O impacto desses 
projectos nas turfeiras causará 
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inevitavelmente a secagem destas últimas 
em vastas áreas e a libertação na 
atmosfera de carbono armazenado, 
conduzindo à formação de dióxido de 
carbono. 

Justificação

As turfeiras constituem uma fonte de carbono. A construção de parques eólicos, "estradas 
flutuantes" e outras infra-estruturas dificulta a drenagem natural e causa a secagem das 
trufeiras, o que conduz à libertação de quantidades importantes de dióxido de carbono na 
atmosfera e à produção de emissões de carbono em quantidades maiores do que aquelas que 
os parques eólicos permitirão evitar.

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos, e a procura mundial crescente 
de biocombustíveis e outros biolíquidos, 
não devem ter o efeito de incentivar a 
destruição de terrenos ricos em 
biodiversidade. Estes recursos não 
renováveis, reconhecidos em vários 
instrumentos internacionais como de valor 
para toda a humanidade, devem ser 
preservados. Além disso, para os 
consumidores na Comunidade seria 
moralmente inaceitável que a sua crescente 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos pudesse ter por efeito a 
destruição da biodiversidade dos terrenos. 
Por estas razões, é necessário estabelecer 
critérios que garantam que os 
biocombustíveis e outros biolíquidos só 
possam ser elegíveis para incentivos 
quando for possível garantir que não 
provêm de terrenos ricos em 
biodiversidade. Os critérios escolhidos 
consideram ricas em biodiversidade as 

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos, e a procura mundial crescente 
de biocombustíveis e outros biolíquidos, 
não devem ter o efeito de incentivar a 
destruição de terrenos ricos em 
biodiversidade. Estes recursos não 
renováveis, reconhecidos em vários 
instrumentos internacionais como de valor 
para toda a humanidade, devem ser 
preservados. Além disso, para os 
consumidores na Comunidade seria 
moralmente inaceitável que a sua crescente 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos pudesse ter por efeito a 
destruição da biodiversidade dos terrenos e 
da segurança alimentar nos 
Estados-Membros e nos países terceiros 
exportadores. Por estas razões, é 
necessário estabelecer critérios que 
garantam que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos só possam ser elegíveis para 
incentivos ou importados para a União 
quando for possível garantir que não 
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zonas florestais que não são perturbadas 
por uma actividade humana significativa 
(de acordo com a definição utilizada pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas e Conferência Ministerial sobre a 
Protecção de Florestas na Europa) ou 
protegidos por legislações nacionais de 
protecção da natureza. Além disso, 
considerando a elevada biodiversidade de 
alguns terrenos de pastagem, os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes desses 
terrenos de pastagem também não devem 
ser elegíveis para os incentivos previstos 
na presente directiva. A Comissão deve 
estabelecer critérios e/ou áreas geográficas 
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.

provêm de terrenos ricos em 
biodiversidade nem põem em causa a 
segurança alimentar nos países 
produtores. Os critérios escolhidos 
consideram ricas em biodiversidade as 
zonas florestais que não são perturbadas 
por uma actividade humana significativa 
(de acordo com a definição utilizada pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas e Conferência Ministerial sobre a 
Protecção de Florestas na Europa) ou 
protegidos por legislações nacionais de 
protecção da natureza. Além disso, 
considerando a elevada biodiversidade de 
alguns terrenos de pastagem, os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes desses 
terrenos de pastagem também não devem 
ser elegíveis para os incentivos previstos 
na presente directiva. A Comissão deve 
estabelecer critérios e/ou áreas geográficas 
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 17
Willem Schuth

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Sempre que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos sejam produzidos a 
partir de matérias-primas produzidas na 
UE, devem também obedecer aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura. Não é viável, do ponto de vista 
administrativo e técnico, aplicar tais 
critérios às importações de países 
terceiros.

(40) Sempre que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos sejam produzidos a 
partir de matérias-primas produzidas na 
UE, devem também obedecer aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura. Os regimes de certificação 
existentes para o efeito deveriam
preconizar normas mínimas para a 
produção ecologicamente sustentável 
destes combustíveis e ser igualmente 
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aplicados às importações oriundas de 
países terceiros, no intuito de assegurar a 
sustentabilidade à escala mundial.

Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) A fim de aumentar, de forma 
sustentável, a produção de 
biocombustíveis na União, é 
imprescindível abolir, a breve trecho, a 
retirada obrigatória de terras da produção 
e, assim sendo, revogar o Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003. A revogação deste 
diploma deverá ocorrer paralelamente à 
promulgação de medidas destinadas a 
garantir a biodiversidade. 
JO L 270, de 21.10.2003, p. 56. Regulamento
com a última redacção que lhe foi dada pelo 
regulamento (CE) n.º 479/2008 (JO L 148 de 
6.6.2008, p. 1).

Justificação

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2007 do Conselho, de 26 de Setembro de 
2007, que derroga ao Regulamento (CE) n.º 1782/2003 que estabelece regras comuns para os 
regimes de apoio directo no âmbito da política agrícola comum, há que exigir que se ponha 
termo, em geral, à retirada obrigatória de terras da produção.

Alteração 19

Proposta de directiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As disposições relativas a um regime 
de sustentabilidade para as utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biolíquidos e biocombustíveis, devem 
ser analisadas pela Comissão em 2010, 
tendo em conta a necessidade de gerir de 

(47) As disposições relativas um estudo de 
impacto sobre a sustentabilidade e a
segurança alimentar para as utilizações 
energéticas da biomassa devem ser 
analisadas pela Comissão antes da 
aplicação da presente directiva, tendo em 
conta a necessidade de gerir de forma 
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forma sustentável os recursos de biomassa. sustentável os recursos de biomassa.

Alteração 20

Proposta de directiva
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) A agricultura e a silvicultura na 
União contribuíram de forma substancial 
para atenuar os efeitos das alterações 
climáticas, como prova a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa do 
sector agrícola, que baixaram 10% entre 
1990 e 2004 na UE-15 e 14% na UE-25 e 
que, até 2010, deveriam ser 16% 
inferiores ao nível de 1990. No entanto, 
todos os esforços são importantes para 
promover novos modos de produção 
energeticamente eficazes e continuar a 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, nomeadamente financiando o 
investimento e a investigação para a 
realização deste objectivo.

Alteração 21

Proposta de directiva
Considerando 47-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-B) Na sua comunicação de 26 de 
Novembro de 1997, intitulada "Energia 
para o futuro: fontes de energia 
renováveis - Livro Branco para uma 
Estratégia e um Plano de Acção 
comunitários" (COM(1997)0599), a 
Comissão afirma que, para realizar o 
objectivo de aumentar a utilização de 
fontes de energia renováveis no cabaz 
energético, seria necessário mais do que 
duplicar a quantidade de energia 
produzida a partir da biomassa.
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Alteração 22

Proposta de directiva
Considerando 47-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-C) Na sua resolução de 12 de Março 
de 2008 sobre agricultura sustentável e 
biogás: necessidade de revisão da 
legislação comunitária 1, o Parlamento 
Europeu afirma que o biogás tem um 
potencial significativo, em particular 
entre as energias renováveis. Existe um 
elevado potencial para um aumento 
considerável da produção de biogás, 
particularmente graças ao contributo da 
criação de gado (estrume animal), das 
lamas, dos resíduos e das culturas 
impróprias para a alimentação humana e 
animal como matérias de eleição para a 
produção de biogás. Para realizar este 
potencial, é necessária uma política 
coerente em matéria de biogás na União 
Europeia, mediante a coordenação das 
políticas europeias pertinentes, como a 
política relativa às energias renováveis, a 
política agrícola comum e as políticas de 
desenvolvimento rural e regional. São 
necessárias medidas para a construção e 
promoção de unidades de produção de 
biogás com base numa avaliação de
impacto nacional ou regional, 
promovendo as unidades que oferecem os 
maiores benefícios ambientais a nível 
nacional e/ou regional e são sustentáveis 
do ponto de vista económico. Qualquer 
regulamentação em matéria de 
desenvolvimento regional e rural que não 
permita o financiamento dessas medidas 
terá de ser alterada. Os Estados-Membros 
devem adoptar um planeamento nacional 
e regional por forma a restringir os 
entraves jurídicos e administrativos. O gás 
natural ou outros combustíveis fósseis 
não devem ter preferência nas áreas em 
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que seja possível vender calor gerado por 
biogás aos fornecedores locais. São 
necessários dados estatísticos e relatórios 
anuais sobre a produção de biogás 
agrícola para que seja possível 
acompanhar a realização dos objectivos.
________
1 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2008)0095.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas vinculativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 
Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade aplicáveis 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os
biocombustíveis e outros biolíquidos.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas vinculativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 
Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade aplicáveis 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis. Estabelece regras em matéria 
de garantias de origem, procedimentos 
administrativos e ligações à rede de 
electricidade aplicáveis à energia 
produzida a partir de fontes renováveis.
Visa uma harmonização total dos critérios 
de sustentabilidade dos agrocombustíveis 
e outros biolíquidos, bem como da energia 
para aquecimento e arrefecimento 
produzida a partir de fontes renováveis de 
energia. 

Justificação

A directiva deve integrar critérios de sustentabilidade de ordem económica, social e ambiental.
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Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável
de produtos, resíduos e detritos 
provenientes da agricultura (incluindo 
substâncias vegetais e animais), silvicultura 
e indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável de resíduos industriais e 
urbanos; 

(b) “Biomassa”: a fracção de produtos, 
resíduos e detritos provenientes da 
agricultura (incluindo substâncias vegetais 
e animais), silvicultura e indústrias afins, 
bem como a fracção de resíduos industriais 
e urbanos, sejam eles biodegradáveis ou 
não; 

Justificação

A directiva deve clarificar a definição de biomassa, de molde a evitar a confusão entre a 
noção de biodegradabilidade, pois produtos não renováveis podem ser biodegradáveis, e a 
origem renovável do produto.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) “Biocombustíveis”: combustíveis 
líquidos ou gasosos para transportes, 
produzidos a partir de biomassa;

(f) “Biocombustíveis”: combustíveis 
líquidos ou gasosos para transportes, 
produzidos a partir de biomassa. São 
considerados biocombustíveis pelo menos 
os produtos a seguir indicados:
i) “Bioetanol”: etanol inscrito na 
subposição 2207 10 00 da Nomenclatura 
Combinada, nos termos do Regulamento 
(CEE) n.º 2658/87 do Conselho, de 23 de 
Julho de 1987, relativo à nomenclatura 
pautal e estatística e à pauta aduaneira 
comum1, com teor alcoólico mínimo de 
99% vol., produzido a partir de biomassa 
e/ou da fracção biodegradável de 
resíduos, cujas propriedades são pelo 
menos conformes com os requisitos da 
norma EN 15376 e que se destina a ser 
utilizado como biocombustível; 
ii) “Biodiesel”: éster metílico produzido a 
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partir de óleos vegetais ou animais, com 
qualidade de combustível para motores 
diesel, para utilização como 
biocombustível;
iii) “Biogás”: gás combustível produzido a 
partir de biomassa e/ou da fracção 
biodegradável de resíduos, que pode ser 
purificado até à qualidade do gás natural, 
para utilização como biocombustível, ou 
gás de madeira;
iv) “Biometanol”: metanol produzido a 
partir de biomassa, para utilização como 
biocombustível;
v) “Bioéter dimetílico”: éter dimetílico 
produzido a partir de biomassa, para 
utilização como biocombustível;
vi) "Bio-ETBE (bioéter etil-ter-butílico)": 
ETBE produzido a partir do bioetanol. A 
percentagem volumétrica 
de bio-ETBE calculada como 
biocombustível é de 47 %;
vii) "Bio-MTBE (bioéter etil-ter-
metílico)": combustível produzido com 
base no biometanol. A percentagem 
volumétrica de bio-MTBE calculada 
como biocombustível é de 36 %;
viii) “Biocombustíveis sintéticos”: 
hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de 
hidrocarbonetos sintéticos produzidos a 
partir de biomassa;
ix)  “Bio-hidrogénio”: hidrogénio 
produzido a partir de biomassa e/ou da 
fracção biodegradável de resíduos, para 
utilização como biocombustível;
x) "Óleo vegetal puro produzido a partir 
de plantas oleaginosas": óleo produzido 
por pressão, extracção ou métodos 
comparáveis, a partir de plantas 
oleaginosas, em bruto ou refinado, mas 
quimicamente inalterado, quando a sua 
utilização for compatível com o tipo de 
motores e os respectivos requisitos 
relativos a emissões.
JO L 256 de 7.9. 1987, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 360/2008 da Comissão (JO 
L 111 de 23.4.2008, p. 9).
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Justificação

A fim de assegurar a coerência e a clareza jurídica, há que transcrever as definições 
constantes do artigo 2.º da Directiva 2003/30. A definição de bioetanol tem de ser adaptada à 
Nomenclatura em vigor.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis no consumo final de 
energia em 2020 seja, pelo menos, igual à 
meta global para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis nesse 
ano, tal como estabelecido na terceira 
coluna do quadro que consta da Parte A do 
Anexo I. 

1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis no consumo final de 
energia em 2020 seja, pelo menos, igual à 
meta global para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis nesse 
ano, tal como estabelecido na terceira 
coluna do quadro que consta da Parte A do 
Anexo I, cabendo igualmente a cada 
Estado-Membro a realização de esforços 
no domínio da eficiência energética.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior à fixada 
na trajectória indicativa estabelecida na 
Parte B do Anexo I. 

2. No respeito das condições estabelecidas 
nos artigos 15.º e 18.º, os 
Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior à fixada 
na trajectória indicativa estabelecida na 
Parte B do Anexo I. 

Justificação

A directiva deve indicar que o objectivo de 10% de incorporação de biocombustíveis deve 
respeitar os critérios de sustentabilidade previstos no artigo 15.º e o recurso aos 
biocombustíveis de segunda geração previsto no n.º 4 do artigo 18.º.
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Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro. A 
presente disposição é, antes de mais,
aplicada com base no potencial 
comunitário. 

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional. 

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional. 

Os planos de acção nacionais estabelecem
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Os planos de acção nacionais propõem 
antes de mais uma avaliação da 
disponibilidade do recurso nacional em 
biomassa e em seguida fixam as metas dos 
Estados-Membros para as quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar de uma forma 
sustentável novos recursos de biomassa 
para diferentes utilizações, e as medidas a 
adoptar para o cumprimento dos requisitos 
dos artigos 12.° a 17.º .
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos planos de acção nacionais são 
igualmente indicadas as quotas de 
matérias-primas necessárias para 
produzir energia e as quotas de energia 
produzidas a partir de fontes de energia 
renováveis exclusivamente com base nos 
recursos disponíveis a nível nacional ou 
comunitário. Estes recursos representam
pelo menos 80 % do consumo final de 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis de cada Estado-Membro.

Justificação
Os Estados-Membros devem poder indicar nos seus planos de acção nacionais de que modo e 
através de que meios tencionam realizar o objectivo utilizando recursos próprios e matérias-
primas nacionais e/ou comunitárias, diferenciando-os dos obtidos com recurso à importação 
do exterior do território da UE

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Pelo menos 80% das 
matérias-primas ou dos recursos naturais 
necessários ao funcionamento da 
instalação devem encontrar-se em 
território nacional ou comunitário;

Justificação
É conveniente explicitar o compromisso, assumido pelos Estados-Membros, de utilizarem 
predominantemente recursos e/ou matérias-primas próprios e que, nesse contexto, o seu 
cumprimento seja notificado e tido em conta pela Comissão.
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Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de força maior, 
se encontra na impossibilidade de respeitar 
a quota estabelecida na terceira coluna do 
quadro que consta do Anexo 1 para a 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, deve 
informar a Comissão o mais rapidamente 
possível. A Comissão deve decidir se foi 
demonstrada a situação de força maior e, 
em caso afirmativo, decidir qual o 
ajustamento a fazer ao consumo final de 
energia proveniente de fontes renováveis 
do Estado-Membro para 2020. 

3. Sempre que um Estado-Membro 
considere que, por motivo de força maior 
ou de conflito de utilizações significativas 
que desestabilizam a produção alimentar 
e as actividades industriais que 
tradicionalmente utilizam madeira, se 
encontra na impossibilidade de respeitar a 
quota estabelecida na terceira coluna do 
quadro que consta do Anexo 1 para a 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, deve 
informar a Comissão o mais rapidamente 
possível. A Comissão deve decidir se foi 
demonstrada a situação de força maior ou
conflito de utilizações significativas e, em 
caso afirmativo, decidir qual o ajustamento 
a fazer ao consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis do 
Estado-Membro para 2020. 

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 4 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea a), do presente 
artigo, o consumo final de electricidade 
proveniente de fontes renováveis será 
calculado como a quantidade de 
electricidade produzida num Estado-
Membro a partir de fontes de energia 
renováveis, com exclusão da produção de 
electricidade por unidades de 
armazenagem por bombagem que utilizam 
água previamente bombeada a montante, 
ajustada em conformidade com o artigo 
10.º. 

Para efeitos do n.º 1, alínea a), do presente 
artigo, o consumo final de electricidade 
proveniente de fontes renováveis será 
calculado como a quantidade de 
electricidade produzida num Estado-
Membro a partir de fontes de energia 
renováveis, com exclusão da produção de 
electricidade por redes de calor biomassa 
sem co-geração e por unidades de 
armazenagem por bombagem que utilizam 
água previamente bombeada a montante, 
ajustada em conformidade com o artigo 
10.º. 
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Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth 
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a origem da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis e da 
energia de aquecimento ou de 
arrefecimento produzida a partir de fontes 
de energia renováveis em instalações com 
uma capacidade de, pelo menos, 5 MWth 
possa ser garantida como tal ao abrigo da 
presente directiva. Os Estados-Membros 
introduzirão uma derrogação com base 
nos sistemas de ajudas existentes para as 
instalações com uma capacidade inferior 
a 5MWth de produção de electricidade e
de calor a partir da biomassa.

Justificação

A alteração pretende evitar que se exclua a produção de energia a partir da biomassa de 
origem agrícola e florestal como resultado do limite proposto pela Comissão Europeia para 
a potência das instalações.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, em derrogação ao primeiro e 
segundo sub-parágrafos, os 
Estados-Membros podem aplicar limites 
de potência mais baixos em casos 
justificados, em que a produção local de 
energia a partir de fontes renováveis for 
importante para a promoção de um 
desenvolvimento económico, ambiental e 
social sustentável da região.
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Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a composição e a origem, caso sejam 
provenientes do exterior do território da 
Comunidade, das matérias-primas 
utilizadas, em conformidade com o 
disposto no artigo 4.º; 

Justificação
É conveniente que, no sistema de garantias de origem, se preveja a inclusão da proveniência 
dos produtos intermédios e/ou das matérias-primas, em conformidade com as disposições do 
artigo 4.º.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A.Os Estados-Membros apresentam 
uma avaliação do balanço energético 
global da transferência e, 
consequentemente, do transporte entre 
Estados-Membros da energia produzida a 
partir de fontes de energia renováveis em 
distâncias médias e longas. Incentivam 
tanto quanto possível uma produção 
descentralizada e local de energias 
renováveis e o desenvolvimento de 
circuitos económicos curtos que 
contribuam para equilíbrios energéticos, 
ambientais e territoriais mais favoráveis, e 
para a criação de empregos em zonas 
rurais.  
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Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver, se ainda não estiverem 
previstos nos respectivos programas 
nacionais de formação, sistemas de 
certificação para os instaladores de 
pequenas caldeiras e fornos biomassa, 
sistemas solares fotovoltaicos, sistemas 
solares térmicos e bombas de calor. Tais 
sistemas serão baseados nos critérios 
estabelecidos no Anexo IV. Cada Estado-
Membro deve reconhecer a certificação 
emitida por outros Estados-Membros em 
conformidade com esses critérios.

Justificação

Tendo em conta o alto nível de formação no sector do artesanato na maioria dos 
Estados-Membros, a certificação proposta é excessiva. 

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 14 - título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à rede de electricidade Acesso à rede de electricidade e de gás

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver 
infra-estruturas de redes de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
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produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros

produção de electricidade e de gás a partir 
de fontes de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros

Justificação

Tendo em conta o aumento da procura previsto para o gás natural esperado até 2020, a 
proposta de Directiva deveria incluir um capítulo relativo ao acesso do biogás à rede de gás 
à semelhança das disposições relativas à electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis.

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Devem também prever um acesso 
prioritário da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis ao 
sistema de rede. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança das redes, os 
Estados Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade e gás 
produzidos a partir de fontes de energia 
renováveis. Devem também prever um 
acesso prioritário da electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis ao sistema de rede. Ao 
mobilizarem instalações de produção de 
electricidade e de gás, os operadores das 
redes de transporte devem dar prioridade às 
instalações de produção que utilizam fontes 
de energia renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita

Justificação

Tendo em conta o aumento da procura previsto para o gás natural esperado até 2020, a 
proposta de Directiva deveria incluir um capítulo relativo ao acesso do biogás à rede de gás 
à semelhança das disposições relativas à electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis.
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Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 
à rede e reforços de rede, necessárias à 
integração de novos produtores que 
alimentem a rede interligada com 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis

3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 
às redes e reforços de redes, necessárias à 
integração de novos produtores que 
alimentem a rede interligada com 
electricidade ou gás produzidos a partir de 
fontes de energia renováveis

Estas regras serão baseadas em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios que tenham especialmente 
em conta todos os custos e benefícios 
associados à ligação destes produtores à 
rede e as circunstâncias específicas dos 
produtores localizados em regiões 
periféricas e em regiões de baixa densidade 
populacional. As regras podem prever 
vários tipos de ligação. 

Estas regras serão baseadas em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios que tenham especialmente 
em conta todos os custos e benefícios 
associados à ligação destes produtores às 
redes e as circunstâncias específicas dos 
produtores localizados em regiões 
periféricas e em regiões de baixa densidade 
populacional. As regras podem prever 
vários tipos de ligação. 

Justificação

Tendo em conta o aumento da procura previsto para o gás natural esperado até 2020, a 
proposta de Directiva deveria incluir um capítulo relativo ao acesso do biogás à rede de gás 
à semelhança das disposições relativas à electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
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desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis que desejem ser ligados à rede a 
lançar um convite à apresentação de 
propostas para os trabalhos de ligação

desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade ou gás a partir de fontes de 
energia renováveis que desejem ser ligados 
à rede a lançar um convite à apresentação 
de propostas para os trabalhos de ligação

Justificação

Tendo em conta o aumento da procura previsto para o gás natural esperado até 2020, a 
proposta de Directiva deveria incluir um capítulo relativo ao acesso do biogás à rede de gás 
à semelhança das disposições relativas à electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a cobrança de tarifas de transporte e 
distribuição não discrimine a electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, incluindo em particular a 
electricidade proveniente de fontes de 
energia renováveis produzida em regiões 
periféricas, tais como as regiões insulares e 
as regiões de baixa densidade populacional

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a cobrança de tarifas de transporte e 
distribuição não discrimine a electricidade 
e gás produzidos a partir de fontes de 
energia renováveis, incluindo em particular 
a electricidade ou o gás provenientes de 
fontes de energia renováveis produzida em 
regiões periféricas, tais como as regiões 
insulares e as regiões de baixa densidade 
populacional

Justificação

Tendo em conta o aumento da procura previsto para o gás natural esperado até 2020, a 
proposta de Directiva deveria incluir um capítulo relativo ao acesso do biogás à rede de gás 
à semelhança das disposições relativas à electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis.
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Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as taxas cobradas pelos operadores de 
sistemas de transporte e os operadores de 
sistemas de distribuição pelo transporte e 
distribuição de electricidade a partir de
instalações que utilizam fontes de energia 
renováveis reflictam as vantagens 
realizáveis em termos de custos resultantes 
da ligação da instalação à rede. Essas 
vantagens em termos de custos podem 
resultar da utilização directa da rede de 
baixa tensão

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as taxas cobradas pelos operadores de 
sistemas de transporte e os operadores de 
sistemas de distribuição pelo transporte e 
distribuição de electricidade ou gás a partir 
de instalações que utilizam fontes de 
energia renováveis reflictam as vantagens 
realizáveis em termos de custos resultantes 
da ligação da instalação à rede. Essas 
vantagens em termos de custos podem 
resultar da utilização directa da rede de 
baixa tensão

Justificação

Tendo em conta o aumento da procura previsto para o gás natural esperado até 2020, a 
proposta de Directiva deveria incluir um capítulo relativo ao acesso do biogás à rede de gás 
à semelhança das disposições relativas à electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 15 - título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental
para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos

Critérios de sustentabilidade para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos e 
para a energia de aquecimento e de 
refrigeração produzida a partir de fontes 
de energia renováveis
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Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
só serão considerados para os efeitos 
enumerados nas alíneas a), b) e c) 
seguintes se cumprirem os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 5:

1. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
e a energia de aquecimento e de 
refrigeração produzida a partir de fontes 
de energia renováveis só serão 
considerados para os efeitos enumerados 
nas alíneas a), b) e c) seguintes se 
cumprirem os critérios estabelecidos nos 
n.ºs 2 a 5:

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 1 - alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais;

(a) Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais, incluindo o 
respeito da repartição das quotas da 
produção nacional ou intracomunitária e 
das quantidades importadas, matérias-
primas ou produtos intermédios 
importados do exterior incluídos;

Justificação

Os critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos devem ter igualmente 
em conta o respeito da repartição das quotas dos produtos utilizados em função da sua 
origem, matérias-primas e produtos intermédios incluídos.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 1 - alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Elegibilidade para apoio financeiro ao (c) Elegibilidade para apoio financeiro ao 
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consumo de biocombustíveis e outros 
biolíquidos.

consumo de biocombustíveis e outros 
biolíquidos e para a energia de 
aquecimento e de refrigeração produzida 
a partir de fontes de energia renováveis.

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35%. 

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 50%. 

Justificação

Tendo em conta a possível concorrência em termos de utilização, a biomassa deve ser 
utilizada da forma mais eficaz e ecológica possível. É portanto indispensável zelar por que os 
limitados recursos sejam afectados às energias renováveis que contribuem de forma 
marcante para a protecção do clima.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 2 - parágrafo 2-A

Texto da Comissão Alteração

No caso da biomassa, os 
Estados-Membros devem promover 
tecnologias de conversão que alcancem 
uma eficiência de conversão de, pelo 
menos, 85% para as aplicações 
residenciais e comerciais e, pelo menos, 
70% para as aplicações industriais.
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Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 3 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos que em 
Janeiro de 2008 tinham um dos seguintes 
estatutos, independentemente de o terem 
ou não actualmente:

3. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
e a energia de aquecimento e de 
refrigeração produzida a partir de fontes 
de energia renováveis considerados para 
efeitos do n.º 1 não devem ser fabricados a 
partir de matérias-primas cultivadas em 
terrenos reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos que em 
Janeiro de 2008 tinham um dos seguintes 
estatutos, independentemente de o terem 
ou não actualmente:

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 3 - parágrafo 1 - alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
zonas florestais em que não há 
conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o 
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais;

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
zonas florestais em que não há 
conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o 
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais, a menos 
que se prove que a intervenção humana 
teve e continuará a ter uma intensidade e 
uma periodicidade que permitam, no 
decorrer do processo de exploração, uma 
conservação permanente das espécies 
naturais em termos de biodiversidade, à 
escala da exploração da floresta; 

Justificação
Embora seja conveniente permitir uma exploração da biomassa disponível, nomeadamente de 
florestas que tenham sido objecto de uma exploração considerável no passado, isso só deverá 
ser possível em condições extremamente rigorosas que tenham plenamente em conta a 



AD\730264PT.doc 35/54 PE406.027v02-00

PT

preservação da biodiversidade a longo prazo.

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 3 - parágrafo 1 - alínea (c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) zonas agrícolas que pela sua 
elevada biodiversidade asseguram a 
indispensável variedade de produtos 
agrícolas necessários para a alimentação 
humana e animal.

Justificação

Cumpre salvaguardar as zonas destinadas a culturas agrícolas cujo elevado grau de 
biodiversidade assegura a alimentação humana e animal necessárias, protegendo ao mesmo 
tempo as diversas culturas e especificidades regionais e o abastecimento alimentar.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelecerá os critérios e as
áreas geográficas para determinar os 
terrenos de pastagem que serão abrangidos 
pela alínea c). Esta medida, destinada a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º.

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas 
relativas aos critérios e às áreas 
geográficas para determinar os terrenos de 
pastagem que serão abrangidos pela alínea 
c). 

Justificação
O presente artigo estabelece uma extensão excessiva dos poderes da Comissão. Cabe aos 
órgãos decisórios da União Europeia, isto é, ao Parlamento e ao Conselho, pronunciar-se 
sobre os critérios de selecção e as zonas a proteger.
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Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 4 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos com um 
elevado teor de carbono, isto é, terrenos 
que em Janeiro de 2008 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

4. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
e a energia de aquecimento e de 
refrigeração produzida a partir de fontes 
de energia renováveis considerados para 
efeitos do n.º 1 não devem ser fabricados a 
partir de matérias-primas cultivadas em 
terrenos com um elevado teor de carbono, 
isto é, terrenos que em Janeiro de 2008 
tinham um dos seguintes estatutos e já não 
o têm:

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 4 - parágrafo 1 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) turfeiras;

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 4 - parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 1 
hectare com árvores de mais de 5 metros 
de altura e um copado de mais de 30%, ou 
árvores que possam alcançar esses limiares 
in situ;

(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 
meio hectare com árvores de mais de 5 
metros de altura e um copado de mais de 
10%, ou árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ;
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Justificação
Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of
2-5 metres at maturity in situ." 

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 5 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do n.º 
1 serão obtidas em conformidade com os 
requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/2003 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos e a energia de aquecimento e 
de refrigeração produzida a partir de 
fontes de energia renováveis considerados 
para efeitos do n.º 1 serão obtidas em 
conformidade com os requisitos e normas 
previstos nas disposições enumeradas no 
ponto A do Anexo III do Regulamento 
(CE) n.° 1782/2003 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento, no respeito dos requisitos em 
vigor em matéria de coexistência.
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Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 15 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
referidos nos objectivos mencionados no 
n.º 1, produzidos fora da União, são 
obtidos em conformidade com normas 
semelhantes. No caso de não serem 
aplicáveis normas semelhantes, as 
matérias-primas agrícolas utilizadas para 
a produção dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos referidos nos objectivos 
mencionado no n.º 1, produzidos fora da 
União e com impacto nos recursos 
naturais a nível mundial, são obtidos com 
base nas seguintes normas: 
a) ausência de aumento significativo das 
emissões susceptíveis de provocar 
acidificação, eutrofização ou destruição 
do ozono, ou que sejam tóxicas; 
b) ausência de degradação significativa 
das funções do solo ou da sua fertilidade 
(por exemplo, preservação dos níveis de 
matéria orgânica ou luta contra a 
erosão); 
c) ausência de degradação significativa da 
qualidade da água ou dos recursos 
hídricos; 
d) utilização razoável, em termos 
ambientais, de fertilizantes e pesticidas. 
As autoridades nacionais e/ou o operador 
económico fornecem à Comissão 
informações fiáveis que comprovem que, 
no país em questão, os critérios de 
protecção do ambiente correspondem a 
estes requisitos. 

Justificação
A directiva deve estabelecer condições de concorrência equitativas estendendo aos países terceiros 
os condicionalismos ambientais aplicados à PAC.
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Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Aos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos em países 
terceiros, aplicam-se as seguintes 
condições:
a) Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
apenas são tidos em conta nos objectivos 
referidos no n.º 1 se o país terceiro em que 
são produzidos tiver ratificado e 
efectivamente aplicado a globalidade das 
seguintes convenções relativas ao 
ambiente: 
- Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção,
- Convenção sobre a diversidade 
biológica,
- Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas.
A aplicação efectiva destas convenções é 
determinada em função dos relatórios de 
aplicação nos países terceiros em questão, 
face às disposições de aplicação das 
referidas convenções e, em particular, das 
recomendações emitidas pelos órgãos 
criados no âmbito dessas convenções para 
efeitos de controlo da conformidade. 
b) Se um país terceiro não tiver ratificado 
as convenções referidas na alínea a), mas 
se as autoridades nacionais ou o operador 
económico fornecerem informações 
fiáveis que comprovem que, no país 
terceiro em questão, os critérios de 
protecção do ambiente equivalem aos 
contidos nessas convenções, a Comissão 
pode decidir, nos termos do n.º 2 do artigo 
21.º, que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos nesses países 
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terceiros podem ser tomados em 
consideração nos objectivos referidos no 
n.º 1.  
c) A Comissão apresentará de dois em 
dois anos um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os efeitos de 
uma maior procura de biocombustíveis na 
sustentabilidade social da Comunidade e 
dos países terceiros países e sobre a 
incidência da política da União Europeia 
em matéria de biocombustíveis na 
disponibilidade dos produtos alimentares 
nos países terceiros exportadores, na 
capacidade das populações dos países em 
desenvolvimento para aceder a esses 
produtos alimentares e noutras questões 
mais amplas relacionadas com o 
desenvolvimento. O primeiro relatório 
será apresentado em 2012. Incidirá em 
particular no respeito dos direitos da 
utilização dos terrenos. Indicará, 
relativamente a cada país que constitua 
uma fonte significativa de matérias-
primas para a produção dos 
biocombustíveis consumidos na União 
Europeia, se o país ratificou cada uma 
das seguintes Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho:
i) Convenção sobre a Idade mínima de 
Admissão ao Emprego (n.º 138); 
ii) Convenção sobre a Interdição das 
Piores Formas de Trabalho das Crianças 
e a Acção Imediata com vista à Sua 
Eliminação (n.º 182);
iii) Convenção sobre a Abolição do 
Trabalho Forçado (n.º 105);
iv) Convenção sobre o Trabalho Forçado 
(n.º 29);
v) Convenção sobre a Igualdade de 
Remuneração entre a Mão-de-obra 
Masculina e a Mão-de-obra Feminina em 
Trabalho de Igual Valor (n.º 100);
vi) Convenção sobre a Discriminação em 
matéria de Emprego e Profissão (n.º 111);
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vii) Convenção sobre a Liberdade Sindical 
e Protecção do Direito Sindical (n.º 87);  
viii) Convenção sobre a Aplicação dos 
Princípios do Direito de Organização e 
Negociação Colectiva (N° 98).
A Comissão propõe, se for caso disso, 
medidas correctivas.  

Justificação
A directiva deve integrar critérios de sustentabilidade social.

Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não se recusarão
a ter em conta, para efeitos do disposto no 
n.º 1, os biocombustíveis e outros 
biolíquidos obtidos em conformidade com 
o presente artigo, por outras razões de 
sustentabilidade.

6. Os Estados-Membros podem recusar ter 
em conta, para efeitos do disposto no n.º 1, 
os biocombustíveis e outros biolíquidos e a 
energia de aquecimento e de refrigeração 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis cuja produção não respeite os 
critérios de sustentabilidade económica, 
social e ambiental e provoque conflitos de 
utilização graves e um risco para a 
segurança alimentar.

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 15 - nº. 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2010. 
Esse relatório será acompanhado, se 
adequado, de propostas de um sistema de 

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, e 
a energia de aquecimento e de 
refrigeração produzida a partir de fontes 
de energia renováveis, antes da aplicação 
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sustentabilidade aplicável a outras 
utilizações energéticas da biomassa, a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

da presente directiva. Esse relatório será 
acompanhado, se adequado, de propostas 
de um sistema de sustentabilidade aplicável 
a outras utilizações energéticas da 
biomassa, a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Alteração 64

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 para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos e 
para a energia de aquecimento e de 
refrigeração produzida a partir de fontes 
de energia renováveis

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os biocombustíveis e outros 
biolíquidos tiverem de ser considerados 
para efeitos do n.° 1 do artigo 15.°, os 
Estados-Membros devem exigir que os 
operadores económicos apresentem prova 
do cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade ambiental definidos no 
artigo 15.°. Para tal, devem exigir que os 
operadores económicos utilizem um 
sistema de balanço de massa que permita:

1. Quando os biocombustíveis e outros 
biolíquidos e a energia de aquecimento e 
de refrigeração produzida a partir de 
fontes de energia renováveis tiverem de 
ser considerados para efeitos do n.° 1 do 
artigo 15.°, os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
apresentem prova do cumprimento dos 
critérios de sustentabilidade ambiental 
definidos no artigo 15.°. Para tal, devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um sistema de balanço de massa 
que permita:
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Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 1- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os biocombustíveis e outros 
biolíquidos tiverem de ser considerados 
para efeitos do n.º 1 do artigo 15.°, os 
Estados-Membros devem exigir que os 
operadores económicos apresentem prova 
do cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade ambiental definidos no 
artigo 15.°. Para tal, devem exigir que os 
operadores económicos utilizem um 
sistema de balanço de massa que permita:

1. Quando os biocombustíveis e outros 
biolíquidos tiverem de ser considerados 
para efeitos do n.º 1 do artigo 15.°, os 
Estados-Membros devem exigir que os 
operadores económicos apresentem prova 
do cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade ambiental e de repartição 
entre produção nacional ou comunitária e 
importações do exterior da Comunidade 
definidos no artigo 15.°. Para tal, devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um sistema de balanço de massa 
que permita:

Justificação
Os Estados-Membros devem comprometer-se a verificar o respeito dos critérios e limites 
fixados para a repartição entre produções nacionais e/ou comunitárias e produtos 
importados do exterior da UE. 

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados 
exactos para efeitos do n.º 2 do artigo 15.° 
ou demonstram que as remessas de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos nos 
n.°s 3 ou 4 do artigo 15.°.

4. A Comissão deve velar por que os 
regimes voluntários nacionais ou 
internacionais que estabelecem normas 
para a produção de produtos de biomassa 
contêm dados exactos para efeitos do n.º 2 
do artigo 15.° ou demonstram que as 
remessas de biomassa para a produção de 
energia cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental e social 
previstos no artigo 15.°.
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Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou internacionais 
para a medição das poupanças de gases 
com efeito de estufa contêm dados exactos 
para efeitos do n.° 2 do artigo 15.°.

A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou internacionais 
para a medição das poupanças de gases 
com efeito de estufa contêm dados exactos 
para efeitos do artigo 15.°, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º.

Alteração 69

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. 

As decisões relativas ao n.º 4 serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º e 
serão válidas por um período não superior 
a 5 anos. As decisões podem ser revogadas 
por iniciativa da Comissão, do comité 
previsto no n.º 2 do artigo 21.º ou do 
Parlamento Europeu, a qualquer 
momento em que seja posta em causa a 
fiabilidade do sistema.

Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A pedido de um Estado-Membro ou por 
iniciativa própria, a Comissão examinará a 
aplicação do artigo 15.° em relação a uma 
fonte de biocombustível ou outro 

8. A pedido de um Estado-Membro ou por 
iniciativa própria, a Comissão examinará a 
aplicação do artigo 15.° em relação a uma 
fonte de biocombustível ou outro 
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biolíquido e, no prazo de seis meses a 
contar da recepção de um pedido e em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.° 2 do artigo 21.°, decidirá se 
o Estado-Membro em questão pode ter em 
conta o biocombustível ou biolíquido 
proveniente dessa fonte para efeitos do n.° 
1 do artigo 15.°.

biolíquido e a energia de aquecimento e 
de refrigeração produzida a partir de 
fontes de energia renováveis e, no prazo 
de seis meses a contar da recepção de um 
pedido e em conformidade com o 
procedimento previsto no n.° 2 do artigo 
21.°, decidirá se o Estado-Membro em 
questão pode ter em conta o 
biocombustível ou biolíquido proveniente 
dessa fonte e a energia de aquecimento e 
de refrigeração produzida a partir de 
fontes de energia renováveis para efeitos 
do n.° 1 do artigo 15.°.

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 17 - título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo do impacto dos biocombustíveis e 
outros biolíquidos nos gases com efeito de 
estufa

Cálculo do impacto dos biocombustíveis e 
outros biolíquidos e a energia de 
aquecimento e de refrigeração produzida 
a partir de fontes de energia renováveis 
nos gases com efeito de estufa

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar até 31 de Março de 2010, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório incluindo uma lista 
das entidades do seu território 
classificadas ao nível NUTS 2 do 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 caso 
seja possível esperar que as emissões 
típicas de gases com efeito de estufa 
provenientes do cultivo de matérias-primas 
agrícolas sejam inferiores ou iguais às 
emissões notificadas na rubrica “Cultivo” 
da Parte C do Anexo VII, acompanhada de 

2. O mais tardar até 31 de Março de 2010, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório incluindo uma lista 
das zonas do seu território em que as 
emissões típicas de gases com efeito de 
estufa (N2O) provenientes do cultivo de 
matérias-primas agrícolas sejam inferiores 
ou iguais às emissões notificadas na 
rubrica “Cultivo” da Parte C do Anexo VII, 
acompanhada de uma descrição do método 
e dos dados utilizados para elaborar essa 
lista. O método terá em conta as 
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uma descrição do método e dos dados 
utilizados para elaborar essa lista. O 
método terá em conta as características do 
solo, o clima e o rendimento previsto da 
matéria-prima.

características do solo, o clima e o 
rendimento previsto da matéria-prima.

Justificação
A directiva deve restringir ao principal gás com efeitos de estufa (N2O) a obrigação de 
avaliação das emissões por zonas, sem impor um nível de precisão geográfica, para não 
acarretar custos de recolha e dados e de rastreabilidade excessivos.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 31 de Março de 2010, a 
Comissão deve apresentar a lista das 
zonas dos países terceiros em que se pode 
esperar que as emissões típicas de gases 
com efeito de estufa provenientes do 
cultivo de matérias-primas agrícolas 
sejam inferiores ou iguais às emissões 
notificadas na rubrica “Cultivo” da Parte 
D do Anexo VII, acompanhada, se 
possível, de uma descrição do método e 
dos dados utilizados para elaborar essa 
lista. Se necessário, a Comissão junta ao 
seu relatório propostas pertinentes 
relativas aos valores do Anexo VII. 

Justificação
A directiva estender aos países terceiros a obrigação relativa à avaliação precisa e regional 
das emissões de N2O.
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Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2012, a Comissão apresentará relatório 
sobre os valores típicos e implícitos 
estimados na Partes B e Parte E do Anexo 
VII, dando especial atenção às emissões 
dos transportes e dos processos de 
transformação, e pode, se necessário, 
decidir corrigir os valores. Esta medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º.

4. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2012, e seguidamente de dois em dois 
anos, a Comissão apresentará relatório 
sobre os valores típicos e implícitos 
estimados na Partes B e Parte E do Anexo 
VII, dando especial atenção às emissões 
dos transportes e dos processos de 
transformação, e corrige os valores. Esta 
medida, destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º.

Justificação

Esta alteração visa a obtenção de uma avaliação regular dos dados de referência.

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 17 - parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão fornece, antes  da 
aplicação da presente directiva, dados 
sobre a redução das emissões de gás com 
efeito de estufa resultante da utilização da 
energia de aquecimento e de refrigeração 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis em função da matéria-prima 
utilizada.
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Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º - A
Obrigações para os produtos similares 

importados
1. As obrigações de produção sustentável 
dos biocombustíveis e de utilização 
sustentável das fontes renováveis em vigor 
para os produtos comunitários são 
também tidas em consideração para os 
produtos similares importados, com base 
nos compromissos assumidos pelos países 
de origem.
2. Nos casos em que os países de origem 
não respeitem os compromissos referidos 
no n.º 1, a Comissão aplica taxas 
aduaneiras ou outras medidas contra as 
importações e/ou mandata os Estados-
Membros para aplicar medidas fiscais ou 
outras que garantam a preferência 
comunitária e evitem a concorrência 
desleal aos produtos comunitários por 
produtos importados.

Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para demonstrar o cumprimento das 
obrigações nacionais de energias 
renováveis impostas aos operadores, a 
contribuição dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos, detritos, 
material celulósico não alimentar e 
material lignocelulósico será considerada 
como o dobro da contribuição dos outros 
biocombustíveis.

Suprimido
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Justificação

Não é possível justificar objectivamente o dobro da contribuição com a necessidade de uma 
melhoria da rentabilidade de biocombustíveis não convencionais. A protecção do clima só 
pode ser alcançada mediante uma poupança real de emissões. A legalidade jurídica da 
contribuição dupla afigura-se duvidosa, pois se poderia considerar arbitrária a limitação da 
concorrência com base numa hipotética poupança de emissões.

Alteração 78

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Obstáculos à realização dos objectivos

Sempre que um Estado-Membro 
considere que: 1) por razões de 
disponibilidade insuficiente de 
biocombustíveis sustentáveis ou de 
garantias de origem no mercado, ou 2) 
por razões ligadas a obstáculos 
administrativos ou jurídicos alheios à sua 
vontade, se encontra na impossibilidade 
de respeitar a quota estabelecida na 
terceira coluna do quadro que consta do 
Anexo 1 para a energia proveniente de 
fontes renováveis no consumo final de 
energia em 2020, deve informar a 
Comissão o mais rapidamente possível. A 
Comissão deve decidir se foi demonstrada 
a existência desses obstáculos e, em caso 
afirmativo, decidir qual o ajustamento a 
fazer ao consumo final de energia 
proveniente de fontes renováveis do 
Estado-Membro para 2020.

Justificação

Les États membres peuvent prendre une mesure supplémentaire de modulation des taxes 
frappant les carburants pour promouvoir l'utilisation des biocarburants en général et, plus 
particulièrement, des biocarburants les plus efficaces. L'instauration d'un tel régime 
encouragera les producteurs et les consommateurs à produire et à utiliser des biocarburants 
plus efficaces (permettant de réaliser les plus fortes économies d'émissions de gaz à effet de 
serre). Cela contribuera à accélérer la transition à la deuxième génération de biocarburants 
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et à réduire, ce faisant, la concurrence entre la production de biocarburants et la production 
alimentaire.

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 1 - alínea (g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os desenvolvimentos na 
disponibilidade e utilização dos recursos 
de biomassa para fins energéticos;

(g) Os desenvolvimentos na 
disponibilidade e as várias utilizações dos 
recursos de biomassa para fins energéticos;

Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 20 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve monitorizar a origem 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos 
consumidos na Comunidade e os impactos 
da sua produção na utilização dos solos na 
Comunidade e nos principais países 
terceiros fornecedores. A monitorização 
será baseada em relatórios dos Estados-
Membros, apresentados nos termos do n.º 1 
do artigo 19.º, e dos países terceiros em 
questão, de organizações 
intergovernamentais, estudos científicos e 
quaisquer outras informações pertinentes. 
A Comissão deve também monitorizar as 
flutuações dos preços das matérias-primas 
associadas à utilização de biomassa para a 
produção de energia e os respectivos 
efeitos positivos e negativos eventuais 
sobre a segurança alimentar.

1. A Comissão deve monitorizar a origem 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos 
consumidos na Comunidade e os impactos 
da sua produção na utilização dos solos na 
Comunidade e nos principais países 
terceiros fornecedores. A monitorização 
será baseada em relatórios dos Estados-
Membros, apresentados nos termos do n.º 1 
do artigo 19.º, e dos países terceiros em 
questão, de organizações 
intergovernamentais, estudos científicos e 
quaisquer outras informações pertinentes. 
A Comissão deve também monitorizar as 
flutuações dos preços das matérias-primas 
associadas à utilização de biomassa para a 
produção de energia e os respectivos 
efeitos positivos e negativos eventuais 
sobre a segurança alimentar e sobre as 
actividades industriais tradicionais. 
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Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Comissão controla as importações 
de biomassa e de biocombustíveis 
utilizados com fins energéticos, 
provenientes de países terceiros, e a 
conformidade da sua produção com as 
normas ambientais em vigor na União.

Alteração 82

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos proporcionalmente ao seu 
teor energético (determinado pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos co-
produtos com excepção da electricidade).

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são objectivamente
repartidas entre o combustível ou o seu 
produto intermédio e os co-produtos 
proporcionalmente ao seu teor energético 
(determinado, em princípio, pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos co-
produtos com excepção da electricidade).

Justificação

Associado à possibilidade de uma ampla escolha dos limiares, tal pode, em alguns casos, 
induzir uma forte distorção dos resultados relativos aos gases com efeitos de estufa, pois os 
limiares de emissões do regime global não são atribuídos a cada produto em função do 
processo utilizado. Em alguns casos - como o dos resíduos de destilação secos e húmidos -, é 
portanto necessário prever a possibilidade de uma atribuição objectiva, por exemplo, com 
base em limites específicos, ou um teor de massa seca equivalente ao valor nutritivo da 
forragem
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Alteração 83

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Para efeitos do 
cálculo, será atribuído um valor energético 
zero aos co-produtos que tenham um teor 
energético negativo.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas que permaneçam no campo, 
como palha, bagaço, peles, carolo e cascas 
de nozes. Para efeitos do cálculo, será 
atribuído um valor energético zero aos co-
produtos que tenham um teor energético 
negativo.

Justificação
A directiva deve tomar em consideração o valor energético da palha e dos resíduos de 
culturas que possam ser exportados para fora do campo.

Alteração 84

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os 
resíduos de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis, que não possam ser 
utilizados para a alimentação humana ou 
animal têm um valor nulo de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais. 

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os 
resíduos de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis, que não possam ser 
utilizados para a alimentação humana ou 
animal ou para energia têm um valor nulo 
de emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais. 
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Justificação

A directiva deve tomar em consideração o valor energético da palha e dos resíduos de 
culturas que possam ser exportados para fora do campo.
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