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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No seu parecer de 2007 dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia sobre 
o roteiro das energias renováveis na Europa, a Comissão do Desenvolvimento Regional 
exortava a Comissão a apresentar o mais depressa possível uma directiva sobre energias 
renováveis, juntamente com utensílios de promoção, de transferência de tecnologias e de 
difusão das melhores práticas europeias para a utilização desse potencial. 

Cabe também recordar que a comissão era favorável à fixação de um objectivo médio de 25% 
de energias renováveis até 2020, assim como de objectivos vinculativos para os sectores da 
electricidade, dos transportes, do aquecimento e da refrigeração. A comissão exortava a UE a 
clarificar os papéis, direitos e responsabilidades das regiões e autoridades locais na execução 
da política, de acordo com o princípio da subsidiariedade.

Cabe apoiar a "nova política energética para a Europa", na medida em que respeita 
plenamente o cabaz energético dos Estados-Membros e a sua soberania sobre as fontes de 
energia primárias, sendo essa política simultaneamente alicerçada por um espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros, assegurando uma abordagem integrada das 
alterações climáticas e o desafio de promover a sustentabilidade ambiental. Saliente-se que a 
política energética que utiliza fontes de energia renováveis permite uma política energética 
descentralizada através da exploração dos requisitos e das possibilidades a nível regional. Por 
esta razão, as autoridades competentes deveriam dotar-se de meios adequados para atingir 
esses objectivos. Importa que os Estados-Membros tomem em consideração todas as 
tecnologias possíveis das energias renováveis.

A Comissão deveria ser instada a tornar obrigatória a co-geração, se isso for tecnicamente 
possível, quando a energia renovável for produzida a partir da biomassa. Além disso, a 
Comissão deveria analisar o impacto dos projectos de caldeiras de lenha no desenvolvimento 
local e sustentável do sector da madeira, tendo em conta que este sector desempenha um papel 
importante na valorização do território e no dinamismo das economias rurais.

Neste contexto, os Estados-Membros e as regiões deveriam apoiar as iniciativas e actividades 
de todos os actores locais envolvidos no desenvolvimento de fontes de energia renováveis –
autoridades locais e regionais, agricultores e silvicultores, empresários e ordenadores do 
território, universidades, investigadores e privados. Deveriam igualmente encorajar a criação 
de parcerias público-privadas e melhorar os circuitos de abastecimento e comercialização da 
energia renovável produzida.

As autoridades regionais e locais deveriam dar o exemplo aos cidadãos europeus, adoptando 
tecnologias orientadas para as fontes de energia renováveis nos seus edifícios, promovendo a 
utilização de biocombustíveis nos seus veículos e realizando poupanças de energia graças ao 
fornecimento de equipamentos energeticamente eficientes.

Cabe sublinhar que o uso de energias renováveis e a produção de equipamentos e maquinaria 
podem oferecer oportunidades de desenvolvimento a muitas regiões europeias, em especial as 
regiões com possibilidades limitadas de criação de postos de trabalho.

Para poder fazer pleno uso das fontes de energia renováveis, é ainda necessário um nível 
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considerável na actividade de investigação, desenvolvimento de produtos, publicidade e 
intercâmbio de melhores práticas.

Impõe-se sublinhar o valor das fontes de energia renováveis numa óptica regional. Por isso, 
importa que o uso das energias renováveis persiga um objectivo com um valor acrescentado 
demonstrável. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de alcançar um modelo 
energético que apoie as energias 
renováveis, cumpre estabelecer uma 
cooperação estratégica em que 
participem, juntamente com os 
Estados-Membros, as regiões e as 
autoridades locais, com o objectivo de as 
associar de forma directa ao 
desenvolvimento desse modelo.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) As turfeiras profundas não 
drenadas com elevadas quantidades de 
carbono no solo ou na vegetação também 
não deverão ser utilizadas para o 
desenvolvimento de outros projectos de 
energias renováveis, tais como a 
construção de turbinas eólicas e das 
rodovias que lhes estão associadas, 
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incluindo as "estradas flutuantes" e 
outras infra-estruturas. O impacto de uma 
tal evolução nas turfeiras conduziria 
inevitavelmente à sua secagem em 
extensas áreas e à libertação do carbono 
armazenado para a atmosfera, dando 
origem à formação de dióxido de carbono. 

Justificação

As turfeiras são reservatórios de carbono. A construção de parques eólicos, de "estradas 
flutuantes" e de outras infra-estruturas dificulta a drenagem natural e provoca a secagem da 
turfa, libertando assim enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera, o que 
cria emissões de carbono em quantidades maiores do que aquelas que o parque eólico 
permitirá evitar.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Para evitar um encargo administrativo 
excessivo, deve ser elaborada uma lista de 
valores implícitos para os modos comuns 
de produção de biocombustíveis. Os 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
devem poder sempre invocar o nível de 
poupança de gases com efeito de estufa 
estabelecido na lista. Quando o valor 
implícito para as poupanças de gases com 
efeito de estufa de um modo de produção 
for inferior ao nível mínimo exigido, os 
produtores que queiram demonstrar o seu 
cumprimento deste nível mínimo devem ter 
de mostrar que as emissões efectivas do 
seu processo de produção são inferiores às 
que foram assumidas no cálculo dos 
valores implícitos.

(45) Para evitar um encargo administrativo 
excessivo, deve ser elaborada uma lista de 
valores implícitos para os modos comuns 
de produção de biocombustíveis. Os 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
devem poder sempre invocar o nível de 
poupança de gases com efeito de estufa 
estabelecido na lista, embora isso não 
deva, em caso algum, dar origem a 
quaisquer discriminações relativamente 
aos Estados-Membros e regiões cujas 
terras sejam relativamente pouco 
produtivas devido às características do 
solo, ao clima ou ao rendimento das 
matérias-primas. Quando o valor implícito 
para as poupanças de gases com efeito de 
estufa de um modo de produção for inferior 
ao nível mínimo exigido, os produtores que 
queiram demonstrar o seu cumprimento 
deste nível mínimo devem ter de mostrar 
que as emissões efectivas do seu processo 
de produção são inferiores às que foram 
assumidas no cálculo dos valores 
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implícitos.

Justificação

A presente alteração visa evitar discriminações entre Estados-Membros e países terceiros.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As medidas de apoio adoptadas nos 
termos da presente directiva que 
constituam um auxílio estatal na acepção 
do artigo 87.° do Tratado devem ser 
notificadas e aprovadas pela Comissão 
antes da sua aplicação, nos termos do n.° 3 
do artigo 88.° do Tratado. As informações 
facultadas à Comissão com base na 
presente directiva não substituem a 
obrigação de notificação por parte dos 
Estados-Membros nos termos do n.° 3 do 
artigo 88.° do Tratado.

(51) Os Estados-Membros, as regiões e as 
autoridades locais podem instituir ajudas 
públicas de apoio às energias renováveis, 
dado que, inicialmente, essas energias são 
mais onerosas que aquelas que vêm 
substituir, pelo que a sua penetração no 
mercado energético não resulta em 
benefícios comerciais a curto prazo ou em 
preços mais baixos para os consumidores.
As medidas de apoio adoptadas nos termos 
da presente directiva que constituam um 
auxílio estatal na acepção do artigo 87.° do 
Tratado devem ser notificadas e aprovadas 
pela Comissão antes da sua aplicação, nos 
termos do n.° 3 do artigo 88.° do Tratado. 
As informações facultadas à Comissão com 
base na presente directiva não substituem a 
obrigação de notificação por parte dos 
Estados-Membros nos termos do n.° 3 do 
artigo 88.° do Tratado.

Justificação

A melhor forma de apoiar as energias alternativas nos Estados-Membros consiste em prever 
ajudas públicas para a promoção dessas energias.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(51-A) As oportunidades de potenciar o 
crescimento económico através da 
inovação e da sustentabilidade de uma 
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política energética concorrencial já foram 
reconhecidas. A produção de energias 
renováveis depende, com frequência, das 
PME locais ou regionais. As 
oportunidades em termos de crescimento e 
emprego que os investimentos nas 
energias renováveis a nível regional e 
local criam nos Estados-Membros e nas 
suas regiões assumem particular 
relevância. A Comissão e os 
Estados-Membros devem apoiar as 
medidas de fomento tomadas nas esferas 
nacional e regional em relação a essas 
áreas, incentivar o intercâmbio de 
melhores práticas na produção de 
energias renováveis entre as iniciativas de 
desenvolvimento local e regional e 
promover a utilização de fundos 
estruturais neste domínio; 

Alteração 6

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 e de fontes de turfa
sustentáveis consumida nos transportes em 
2020 seja, pelo menos, igual a 10% do 
consumo final de energia nos transportes 
nesse Estado-Membro. 

Justificação

Em vários Estados-Membros, as reservas de turfa sustentáveis constituem uma fonte 
importante de calor e energia a nível regional e local, que responde às necessidades de 
sistemas energéticos descentralizados e diversificados. O combustível utilizado para o 
transporte produzido a partir de turfa cumpriria o requisito de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, cujos efeitos benéficos para o clima são idênticos aos que outros 
biocombustíveis proporcionam. Além disso, a utilização de combustível produzido a partir de 
turfa nos transportes permitiria igualmente reforçar a comercialização da tecnologia 
Fischer-Tropsch de segunda geração. Este combustível permitiria ainda reduzir a 
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dependência da União Europeia das importações e do petróleo.

Alteração 7

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, baseado em planos de 
acção em matéria de energia elaborados a 
nível local e regional e coordenados por 
meio de políticas de ordenamento do 
território e de utilização dos solos; os 
Estados-Membros consultam activamente 
e implicam as autoridades responsáveis 
pelo ordenamento do território e as 
autoridades locais, numa fase inicial, 
para efeitos da preparação dos seus 
planos de acção nacionais.

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 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, também a nível regional e local,
incluindo políticas nacionais e regionais
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 .
1-A. A Comissão fornece às autoridades 
locais e regionais orientações 
pormenorizadas sobre o papel activo e as 
competências que detêm na 
implementação dos planos de acção 
nacionais, recorrendo a exemplos práticos 
da utilização de energias renováveis com 
base nas melhores práticas existentes.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) a legislação nacional e os processos 
administrativos permitam e incentivem a 
criação de parcerias público-privadas e 
fomentem a cooperação entre empresas, o 
sector público, as escolas e as 
universidades, no intuito de serem 
constituídos, no espírito da estratégia de 
Lisboa, agregados de empresas 
inovadoras a nível regional.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões; e

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões e que os 
procedimentos de autorização sejam 
substituídos por uma simples notificação 
ao organismo governamental competente 
no caso de instalações descentralizadas de 
produção de energia a partir de fontes 
renováveis, como as instalações que 
recorrem às tecnologias fotovoltaicas e 
solares térmicas, pequenos fornos de 
biomassa ou microcogeradores a biogás; e

Justificação

A substituição de procedimentos de autorização pesados por um simples processo de 
notificação acelerará a aceitação de equipamento pequeno e descentralizado para a 
produção de energia a partir de fontes renováveis.
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou

(a) à eficiência energética dos edifícios, 
definida através da combinação das 
normas observadas em matéria de 
isolamento e das técnicas de aquecimento 
empregues, incluindo a produção 
combinada de calor e electricidade.

Justificação

In new building construction the use of renewable energies is feasible in many cases without 
great additional cost. But further technology options should be open to investors, as they 
often contribute to the aims of security of supply and climate protection even more cost-
effectively. With existing buildings, however, there are often high extra costs involved in the 
subsequent installation of equipment to use renewable energies and they vary considerably 
from case to case. Here financial support by government makes more sense than building 
regulations that would greatly increase the cost in the case of existing buildings and involve 
bureaucratic inspection procedures.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis que alcancem uma 
redução significativa do consumo de 
energia. Os Estados-Membros devem 
utilizar rótulos energéticos ou ecológicos 
ou outros certificados ou normas 
adequados desenvolvidos a nível nacional 
ou europeu, quando existam, como base 
para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis, principalmente em 
zonas urbanas onde esses sistemas se 
revestem de particular utilidade, que 
alcancem uma redução significativa do 
consumo de energia. Os Estados-Membros 
devem utilizar rótulos energéticos ou 
ecológicos ou outros certificados ou 
normas adequados desenvolvidos a nível 
nacional ou europeu, quando existam, 
como base para incentivar tais sistemas e 
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equipamento.

Justificação

Da perspectiva da política regional da UE, é importante sublinhar, em articulação com o 
incentivo de sistemas de aquecimento e arrefecimento, a dimensão urbana da promoção das 
fontes de energia renováveis.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação e formação Informação, formação e investigação

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
incentivar a investigação de energias 
renováveis e o desenvolvimento de 
relações entre os centros de investigação e 
as empresas, de modo a facilitar a 
implementação de novas tecnologias e o 
desenvolvimento de novos produtos.

Alteração 14

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 

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação, se 
estes não estiverem já disponíveis nos 
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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.

programas de formação nacionais 
relevantes, para os instaladores de 
pequenas caldeiras e fornos de 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 os padrões elevados de formação dos artesãos na maior parte dos 
Estados-Membros, a certificação proposta é excessivamente abrangente.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem acordar 
em estabelecer princípios de cooperação 
que incluam autoridades regionais e 
locais, a fim de permitir que estas 
participem plenamente no 
desenvolvimento de programas de 
informação, sensibilização, orientação e 
formação.

Justificação

As autoridades regionais e locais desempenham um papel importante na educação e na 
formação e são, cada vez mais, instadas pelos cidadãos a melhorar a qualidade da 
informação actualmente proporcionada.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da manutenção da 2. Sem prejuízo da manutenção da 
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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.

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 e se não for prejudicado o 
funcionamento dos equipamentos de 
produção combinada de calor e 
electricidade.

Justificação

O fomento e a utilização de energias renováveis e da produção combinada de calor e 
electricidade visam aumentar a segurança do abastecimento e proteger o clima. Estes dois 
instrumentos devem ser encarados como assumindo a mesma importância para o 
cumprimento daqueles objectivos. Em determinados casos, a contribuição do equipamento 
para a segurança do abastecimento e a protecção do clima deve ser ponderada, atendendo 
simultaneamente aos aspectos económicos. 

Alteração 17

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 

3. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de 
matérias-primas cultivadas em:
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ou não actualmente:

(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;
(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.

(a) zonas designadas por lei 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.

(b) terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem 
com grande variedade de espécies, não 
fertilizados e não degradados;
(c) zonas em que se tenham verificado 
alterações ilegais na afectação do solo ou 
degradação das zonas húmidas primitivas 
susceptíveis de reduzir o teor de carbono 
contido no solo.

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

Justificação

A definição original "zonas florestais não perturbadas por actividade humana significativa" 
no n.º 3 do artigo 15.º é uma expressão imprecisa utilizada principalmente para fins 
estatísticos, que deixa margem para interpretações ambíguas quanto às florestas que 
poderiam pertencer a esta categoria. Em certos casos, florestas geridas de forma sustentável 
no âmbito de uma utilização normal no plano económico poderiam ser consideradas como 
florestas intactas, com diversidade biológica, e não se inserir dentro da meta de 10% fixada 
para os biocombustíveis.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

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. As matérias-primas derivadas da 
madeira utilizadas para a produção de
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 devem 
ser obtidas a partir de:

(a) zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, incluindo as 
turfeiras primitivas;

(a) florestas que sejam geridas e 
exploradas em conformidade com os 
critérios estabelecidos pela CMPFE para 
uma gestão sustentável das florestas ou 
com critérios comparáveis estabelecidos 
no âmbito de outras iniciativas regionais 
em matéria de política florestal;

(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) florestas que cumpram os requisitos 
da legislação nacional relativa às florestas 
e ao ambiente; ou

As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
estatuto que em Janeiro de 2008.

(c) zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, incluindo as 
turfeiras primitivas; a turfa obtida para 
efeitos do n.º 1 não excederá o seu nível 
de obtenção anual natural.

Justificação

As Conferências Ministeriais para a Protecção das Florestas na Europa (CMPFE) 
elaboraram uma lista de um conjunto completo de critérios e indicadores para uma gestão 
sustentável das florestas que todos os signatários devem notificar. Estes critérios foram 
também aplicados a nível nacional, formando hoje uma parte essencial da legislação 
nacional relativa às florestas em numerosos Estados-Membros da União. Além disso, foram 
estabelecidos critérios e indicadores similares em diversas regiões do mundo que devem ser 
utilizados fora da Europa em relação às matérias-primas derivadas da madeira.
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Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A participação das regiões neste 
processo e as medidas tomadas a nível 
local e regional;

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As ajudas públicas de apoio a estas 
energias, entre as quais se poderá incluir 
o recurso a Fundos Estruturais para a 
investigação e o desenvolvimento de 
tecnologias energéticas, em conformidade 
com as disposições do Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias 
Energéticas.

Justificação
A utilização de instrumentos comunitários como os Fundos Estruturais deve reforçar a 
capacidade de investigação, desenvolvimento e inovação nestes domínios.Alteração

21

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) O impacto estimado dos 
investimentos na produção de energia 
renovável sobre os objectivos de 
desenvolvimento regional.
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Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Os benefícios e custos ambientais 
relativos de diferentes biocombustíveis, 
dispensando particular atenção ao seu 
impacto na situação económica das 
regiões implicadas na respectiva 
produção, distribuição e utilização;

(a-A) Os efeitos nos mesmos das políticas 
comunitárias de importação, as 
consequências para a segurança do 
aprovisionamento e as formas de alcançar 
uma abordagem equilibrada entre 
produção interna e importação;

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O impacto dos investimentos dos 
Estados-Membros e das regiões na 
produção de energia renovável sobre o 
crescimento e o emprego a nível regional.
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