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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Tal como o Parlamento reconheceu numa série de resoluções, algumas das quais baseadas em 
relatórios da sua Comissão do Comércio Internacional, a promoção das fontes de energia 
renováveis e das tecnologias energeticamente eficientes tem um papel importante a 
desempenhar na luta contra as alterações climáticas e na redução da dependência da UE em 
relação às fontes de energia externas. A política comercial pode dar um contributo 
significativo para incentivar a disseminação de novas tecnologias respeitadoras do ambiente e 
assegurar que as energias renováveis estejam à disposição do maior número possível de 
empresas e de famílias a um custo razoável.

No entanto, o contributo da política comercial é essencialmente em termos de apoio – evitar 
obstáculos desnecessários e reduzir a dependência energética. Por esta razão, o parecer 
procura adoptar uma abordagem modesta, limitando-se aos aspectos da proposta da Comissão 
mais relevantes para o comércio internacional. De igual modo, algumas das alterações 
destinam-se a indicar uma orientação política global, reconhecendo embora que podem existir 
múltiplas vias para alcançar um determinado objectivo. Nestes casos, não se afigurou prático,
nem útil, procurar apresentar todas as possíveis alterações pertinentes.

Acima de tudo, e embora reconheça que as energias renováveis podem dar um contributo 
significativo para a luta contra as alterações climáticas, o presente parecer toma como ponto 
de partida o princípio "em primeiro lugar, não prejudicar".

Os biocombustíveis

A este respeito, parece evidente que a situação se alterou significativamente desde Janeiro de 
2007, altura em que a Comissão propôs uma meta vinculativa de 10% para a quota das 
energias renováveis na gasolina e no gasóleo até 2020. Os preços dos alimentos atingem 
níveis recorde (de acordo com as estimativas do Banco Mundial, registou-se um aumento 
médio de 83% dos últimos três anos), ao mesmo tempo que alguns países em 
desenvolvimento se mostram cada vez mais preocupados, questionando-se sobre as
possibilidades de as suas populações disporem de um abastecimento alimentar adequado.

Como o Presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, observou recentemente, "a escalada 
dos preços dos produtos alimentares e o seu impacto sobre a fome, a subalimentação e o 
desenvolvimento ameaçam empurrar 100 milhões de pessoas para uma situação de pobreza 
ainda mais profunda. Para mais de 2 mil milhões de pessoas, a alta dos preços dos produtos 
alimentares é agora uma questão de luta quotidiana, de sacrifício e, para alguns, até mesmo de 
sobrevivência, sem aparente alívio à vista. A subalimentação ameaça afectar não só esta 
geração, como também a geração vindoura." Acresce que sucessivos relatores especiais das 
Nações Unidas sobre o direito à alimentação manifestaram a sua preocupação pelo facto de o 
desvio de produtos alimentares para a produção de combustíveis ameaçar provocar um 
aumento dos níveis de subalimentação. 

Ao mesmo tempo, estima-se que cerca de um quarto da produção de milho dos EUA em 2007 
foi utilizado para a produção de biocombustíveis, e a revista Science sugere que a utilização 
do etanol à base de milho duplica as emissões de gases com efeito de estufa nos próximos 30 
anos. Por estas razões, afigura-se fundamental reconsiderar a meta vinculativa de 10% e 
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recordar que, nas suas conclusões de Março de 2007, o Conselho Europeu subordinou esta 
meta à disponibilidade de biocombustíveis de "segunda geração" comercialmente viáveis 
(produzidos a partir de resíduos e não de culturas alimentares).

O presente parecer propõe, por conseguinte, adiar a data de aplicação da meta de 10% e 
introduzir uma cláusula de revisão que permita reavaliar essa meta à luz dos progressos 
realizados no domínio dos combustíveis de segunda geração. Procura igualmente reforçar os 
critérios de sustentabilidade propostos pela Comissão, de modo a evitar a situação absurda de 
uma política que, embora vise combater as alterações climáticas, produz o efeito inverso ao 
incentivar a desflorestação.

Ao fazê-lo, reconhece que, embora a certificação seja importante, a sua eficácia é limitada. O 
que está em causa não é apenas evitar que zonas florestais não perturbadas sejam convertidas 
para a produção de biocombustíveis – o que a Comissão reconhece como indesejável –, mas 
evitar também que os actuais terrenos agrícolas passem a ser utilizados para a produção de 
biocombustíveis, levando a que as culturas alimentares ou as produções pecuárias que 
anteriormente ocupavam essas terras sejam deslocadas para áreas sensíveis do ponto de vista 
ambiental. Em consequência, o processo de certificação terá de ser muito mais completo do 
que o previsto na proposta da Comissão.

Por último, é importante que o transporte dos biocombustíveis ou das matérias-primas 
utilizadas na sua produção não gere um nível de emissões de gazes com efeito de estufa 
passível de comprometer o benefício ambiental global. O exemplo mais flagrante desta 
situação é o denominado comércio "splash and dash", uma prática em que os biocombustíveis 
são exportados para os EUA e, após a adição de uma pequena quantidade de óleo mineral, são 
reexportados, recolhendo múltiplos subsídios. No entanto, uma vez que as actuais normas 
anti-dumping e anti-subvenções parecem permitir acções contra esta prática, afigura-se 
desnecessário apresentar alterações específicas relativas a esse ponto.

Outras questões

Embora os biocombustíveis e as suas implicações para o comércio agrícola e a segurança 
alimentar constituam a questão mais importante em termos de comércio internacional que esta 
proposta coloca, as vantagens comerciais dos progressos realizados na tecnologia das energias 
renováveis não devem ser negligenciadas. Já temos exemplos de empresas europeias que 
conquistaram uma vantagem de antecipação nas tecnologias eólica ou solar, o que 
subsequentemente proporcionou uma base sólida para as exportações e os acordos de 
licenciamento.

A meta global de 20% para as energias renováveis continuará a proporcionar incentivos para a 
investigação e os progressos tecnológicos. No entanto, importa velar por que nada, no pacote 
de medidas relativas à energia e às alterações climáticas, comprometa a capacidade de os 
Estados-Membros fazerem uso das tarifas de aquisição, que já demonstraram a sua eficácia na 
promoção das energias renováveis. Deveria igualmente ser ponderada a utilização das
negociações comerciais multilaterais e bilaterais para promover o mais amplamente possível a 
difusão de novos progressos no domínio da tecnologia das energias renováveis.



AD\730838PT.doc 5/14 PE405.910v02-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento. Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 
pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração.

(6) O aumento dos preços dos géneros 
alimentícios e a escassez alimentar, em 
especial nos países em desenvolvimento 
mais vulneráveis, conjugados com as 
dúvidas quanto à probabilidade de os 
biocombustíveis de segunda geração 
estarem disponíveis comercialmente até 
2020, proporcionam razões sólidas para 
questionar a pertinência da meta 
vinculativa de 10% de biocombustíveis.

Justificação

A decisão do Conselho Europeu de subordinar a meta para os biocombustíveis à 
disponibilidade de biocombustíveis de segunda geração sustentáveis e comercialmente 
viáveis proporcionou uma "válvula de segurança" necessária, cuja importância se tornou 
cada vez mais evidente à medida que os preços das matérias-primas atingiam níveis recorde. 
A determinação da Comissão em manter a meta que estabeleceu sem ter em conta as novas 
circunstâncias não deverá ser aceite.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer uma meta vinculativa para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
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energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

energias renováveis no consumo da União 
Europeia em 2020 e rever qualquer meta
fixada para a quota de energias 
renováveis nos transportes até 2015.

Justificação

Ver alteração anterior.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta para as energias renováveis nos 
transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações do 
combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
uma meta revista e/ou medidas relevantes 
para se obter uma abordagem equilibrada 
entre produção interna e importação, tendo 
em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível multilateral 
e bilateral, bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de
custos sociais e de segurança energética.
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) A fim de maximizar o contributo 
dos biocombustíveis para lutar contra as 
alterações climáticas, devem ser tomadas 
medidas para garantir que as culturas de 
consumo sejam produzidas tão próximo 
quanto possível da unidade de produção 
dos combustíveis;

Justificação

O transporte de matérias-primas e de biocombustíveis para instalações de produção dá 
origem a emissões adicionais de gases com efeito de estufa, situação que pode ser evitada 
utilizando a instalação de produção mais próxima possível.

Alteração 5

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) Os biocombustíveis e outros 
biolíquidos devem obedecer aos requisitos 
ambientais comunitários para a agricultura.

Justificação

A proposta da Comissão colocaria os agricultores europeus numa situação de desvantagem 
competitiva e reduziria os benefícios ambientais globais de uma transição para a produção
de biocombustíveis. Embora nem sempre seja possível exigir que os exportadores de países 
terceiros cumpram as normas europeias, esta abordagem não deve ser excluída a priori.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. 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

3. A fim de alcançar a meta global de 
20%, 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.

Justificação

Embora o Conselho Europeu realizado em Bruxelas, em 8 e 9 de Março de 2007, tenha 
fixado uma meta global vinculativa, que consiste numa quota de 20% de energia proveniente 
de fontes renováveis até 2020, esta meta não é claramente mencionada na proposta da 
Comissão.

Alteração 7

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 2025 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Justificação

A data-limite de 2020 já não se afigura adequada, tendo em conta o rápido aumento dos 
preços dos produtos alimentares, as preocupações relativas à disponibilidade de alimentos 
suficientes em muitos países em desenvolvimento e as dúvidas quanto à data em que os 
biocombustíveis de segunda geração estarão disponíveis em condições comercialmente 
viáveis.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Revisão da disponibilidade de

biocombustíveis de segunda geração
Até 1 de Setembro de 2015, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório sobre os 
progressos realizados no que se refere à 
disponibilidade de biocombustíveis de 
segunda geração comercialmente viáveis, 
acompanhado, se necessário, de propostas 
de revisão da meta estabelecida no n.º 3, 
primeiro parágrafo, do artigo 3.º.

Justificação

Face à decisão do Conselho Europeu de Bruxelas, de Março de 2007, de subordinar a meta 
de 10% à disponibilidade comercial de biocombustíveis sustentáveis de segunda geração, 
afigura-se desejável introduzir uma cláusula de revisão destinada a permitir que a meta 
estabelecida seja ajustada em função dos desenvolvimentos tecnológicos.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Suspensão de planos de acção nacionais

Os Estados-Membros podem alterar a 
aplicação dos seus planos de acção 
nacionais e suspender a sua obrigação de 
cumprir o disposto no n.º 3 do artigo 3.º, 
caso os preços dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais tenham 
registado um aumento significativo.
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Justificação

A crescente utilização de matérias-primas agrícolas não deve conduzir a um aumento 
significativo dos preços dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 12  n.º 5  parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a eficiência de conversão e o 
rácio entradas/saídas dos sistemas e 
equipamento para efeitos do presente 
número, os Estados-Membros devem 
utilizar procedimentos comunitários ou, na 
sua ausência, procedimentos 
internacionais, caso existam.

Ao avaliar a eficiência de conversão e o 
rácio entradas/saídas dos sistemas e 
equipamento para efeitos do presente 
número, os Estados-Membros devem 
utilizar procedimentos internacionais ou, 
na sua ausência, procedimentos 
comunitários, caso existam.

Justificação

Uma preferência pelas normas internacionais, quando existam, é menos susceptível de 
encontrar dificuldades no que diz respeito ao Acordo relativo aos Obstáculos Técnicos ao 
Comércio da OMC. A promoção de normas internacionais comuns deve igualmente produzir 
economias de escala e, desse modo, incentivar uma adopção mais rápida a nível 
internacional de tecnologias que correspondam às melhores práticas.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 15  n.º 3

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 
considerados para efeitos do n.º 1 apenas 
devem ser obtidos a partir de fontes 
sustentáveis, exigindo-se que as matérias-
primas destinadas à produção de 
combustíveis sejam rastreáveis até à sua 
origem, utilizadas nos combustíveis 
fósseis ou a eles adicionadas em
instalações de produção de combustível o 
mais próximas possível e que as cadeias 
de produção sejam certificadas de modo a 
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garantir, inter alia, que:

(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) não exista um impacto negativo 
significativo na biodiversidade;

(a-A) a desflorestação não seja causada, 
indirectamente, pela produção de 
biocombustíveis em terras anteriormente 
utilizadas para a produção alimentar, 
levando a que esta actividade seja 
deslocada para zonas sensíveis do ponto 
de vista ambiental, como as florestas; 

(b) zonas designadas para fins de protecção 
da natureza, a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
interferiu com tais fins; 

(b) as matérias-primas não provenham de
zonas designadas para fins de protecção da 
natureza, a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
interferiu com tais fins; 

(c) terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem 
com grande variedade de espécies, não 
fertilizados e não degradados.

(c) as matérias-primas não provenham de
terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem 
com grande variedade de espécies, não 
fertilizados e não degradados;

(c-A) não existam efeitos negativos 
significativos nos recursos hídricos.
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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 estabelecerá os critérios para 
determinar as matérias-primas que serão 
abrangidas pelas alíneas a), a-A), c) e c-
A). 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

Para ter a certeza de que o seu impacto no ambiente será positivo, os biocombustíveis devem 
responder a um teste positivo em termos de sustentabilidade. Além dos pontos contidos na 
proposta da Comissão, é essencial combater o risco de os biocombustíveis conduzirem à 
deslocação da produção alimentar existente, a qual seria depois transferida para regiões 
sensíveis do ponto de vista ambiental. A questão da utilização da água é igualmente crucial 
para que a segurança alimentar seja assegurado.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 15  n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
n.º 1 não devem ser importados - nem 
produzidos a partir de matérias-primas 
importadas - de países que apliquem 
direitos de exportação ou restrições 
quantitativas sobre esses produtos; ou que 
recebem ajuda alimentar internacional, 
ou são objecto de investigações sobre 
anti-dumping e anti-subvenções iniciadas 
pela Comissão;

Justificação

As directiva relativa às energias renováveis irá proporcionar incentivos – sob a forma de 
preços mais elevados – aos produtores de biocombustíveis da UE e de países terceiros. No 
entanto, os países que já beneficiam de retornos económicos por via de direitos de 
exportação ou restrições quantitativas não devem ter a possibilidade de obter um segundo 
incentivo financeiro através do acesso ao mercado europeu, em detrimento dos contribuintes 
europeus.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 15  n.º 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 que desejem 
introduzir medidas de protecção mais 
rigorosas por razões de sustentabilidade, 
para efeitos do disposto no n.º 1, no que se 
refere aos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, devem assegurar que tais 
medidas sejam compatíveis com os 
Tratados e notificá-las à Comissão.

Justificação

Dada a considerável incerteza quanto à eficácia das normas de sustentabilidade, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de estabelecer normas mais elevadas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, de modo a permitir um processo de aprendizagem com 
as melhores práticas. Isto não constituiria uma distorção do mercado, uma vez que tudo 
permaneceria sujeito à obrigação prevista no n.º 3 do artigo 3.º, tal como alterado. Esta 
abordagem está em consonância com a possibilidade prevista pelo artigo 176.º do Tratado.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 16  n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre os acordos que 
aceitou, nos termos do n.º 4.

Justificação

São necessários relatórios periódicos que garantam abertura e transparência e dêem aos 
agricultores europeus a certeza de que estão a concorrer em igualdade de condições com os 
produtores de países terceiros que beneficiem dos acordos que possam vir a ser celebrados 
pela Comissão.
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