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Alteração 260
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A introdução de critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis não realizará o seu 
objectivo se conduzir ao fabrico de 
produtos que não satisfaçam os referidos 
critérios e que, de outro modo, teriam sido 
utilizados como biocombustíveis mas são, 
afinal, utilizados como biolíquidos para a 
produção de calor ou electricidade. Por 
esta razão, os critérios de sustentabilidade 
ambiental deveriam também aplicar-se 
aos biolíquidos em geral.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os critérios deveriam ser aplicados, não só aos biolíquidos e aos biocombustíveis, mas 
também à biomassa em geral, que é igualmente utilizada para a produção de calor e de 
electricidade.

Alteração 261
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A introdução de critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis não realizará o seu 
objectivo se conduzir ao fabrico de 
produtos que não satisfaçam os referidos 
critérios e que, de outro modo, teriam sido 

(35) A introdução de critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis não realizará o seu 
objectivo se conduzir ao fabrico de 
produtos que não satisfaçam os referidos 
critérios e que, de outro modo, teriam sido 
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utilizados como biocombustíveis mas são, 
afinal, utilizados como biolíquidos para a 
produção de calor ou electricidade. Por esta 
razão, os critérios de sustentabilidade 
ambiental deveriam também aplicar-se aos 
biolíquidos em geral.

utilizados como biocombustíveis mas são, 
afinal, utilizados como biomassa ou 
biolíquidos para a produção de calor ou 
electricidade. Por esta razão, os critérios de 
sustentabilidade ambiental deveriam 
também aplicar-se à biomassa e aos 
biolíquidos em geral.

Or. de

Justificação

Os critérios de sustentabilidade devem ser aplicados a todas as fontes de energia. Devem ser 
desenvolvidas condições-quadro aplicáveis aos biocombustíveis, a outros biolíquidos e à 
biomassa.

Alteração 262
Claude Turmes

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 

(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 de toda a biomassa para 
energia. 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 combustíveis para 
transportes produzidos a partir da 
biomassa na presente directiva sejam 
coerentes com os estabelecidos na 
Directiva 98/70/CE.
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Comissão deve também examinar em 
2010 se devem ser incluídas outras 
aplicações da biomassa. 

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade estabelecidos na proposta de directiva deverão abranger 
todos os combustíveis sólidos, gasosos e líquidos produzidos a partir da biomassa e 
destinados a utilização energética. Estes critérios deverão ser conformes com os 
estabelecidos por outras disposições legislativas da União Europeia, nomeadamente a 
Directiva relativa à qualidade dos combustíveis utilizados nos transportes.

Alteração 263
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 a 
biomassa. 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 a biomassa na 
presente directiva sejam coerentes com os 
estabelecidos na Directiva 98/70/CE. 
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2010 se devem ser incluídas outras 
aplicações da biomassa. (37)

Or. en

Justificação

Todas as aplicações da biomassa deverão ser incluídas desde já.

Alteração 264
Werner Langen

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. (37)

(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 a biomassa 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. (37)

Or. de



AM\728453PT.doc 7/117 PE407.891v01-00

PT

Justificação

Os critérios de sustentabilidade devem ser aplicados a todas as fontes de energia. Devem ser 
desenvolvidas condições-quadro aplicáveis aos biocombustíveis, a outros biolíquidos e à 
biomassa.

Alteração 265
Romana Jordan Cizelj

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 não 
apenas os biocombustíveis mas também os 
biolíquidos e a biomassa. 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. 

Or. sl
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Alteração 266
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Se forem convertidos para o cultivo 
das matérias-primas necessárias à produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos
terrenos que contenham quantidades 
elevadas de carbono no seu solo ou 
vegetação, algum do carbono armazenado 
será em geral libertado na atmosfera, 
conduzindo à formação de dióxido de 
carbono. A nível da formação de gases 
com efeito de estufa, o impacto negativo 
desta conversão pode reduzir, e em alguns 
casos praticamente anular, o impacto 
positivo da utilização dos biocombustíveis 
ou biolíquidos. Todos os efeitos dessa 
conversão em termos de produção de 
carbono devem, pois, entrar em conta no 
cálculo da poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa obtida graças a 
determinados biocombustíveis e outros 
biolíquidos. Isto é necessário para 
assegurar que o cálculo dessa poupança 
tenha em conta a totalidade dos efeitos da 
utilização dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos na produção de carbono.

(37) Se forem convertidos para o cultivo 
das matérias-primas necessárias à produção 
de biomassa para combustível terrenos que 
contenham quantidades elevadas de 
carbono no seu solo ou vegetação, algum 
do carbono armazenado será em geral 
libertado na atmosfera, conduzindo à 
formação de dióxido de carbono. A nível 
da formação de gases com efeito de estufa, 
o impacto negativo desta conversão pode 
reduzir, e em alguns casos praticamente 
anular, o impacto positivo da utilização de 
combustíveis produzidos a partir da 
biomassa. Todos os efeitos dessa 
conversão, directa ou indirecta, em termos 
de produção de carbono devem, pois, 
entrar em conta no cálculo da poupança de 
emissões de gases com efeito de estufa 
obtida. 

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade estabelecidos na proposta de directiva deverão abranger 
todos os combustíveis sólidos, gasosos e líquidos produzidos a partir da biomassa e 
destinados a utilização energética. Quanto ao limite relativo à redução das emissões de 
carbono, é surpreendente, porém, que a Comissão apresente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho valores de referência relativos ao carbono apenas para os biocombustíveis líquidos 
obtidos a partir da biomassa. A proposta de directiva deverá incluir dados semelhantes para 
a biomassa gasosa e sólida destinada a utilização energética.
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Alteração 267
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Se forem convertidos para o cultivo 
das matérias-primas necessárias à produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos
terrenos que contenham quantidades 
elevadas de carbono no seu solo ou 
vegetação, algum do carbono armazenado 
será em geral libertado na atmosfera, 
conduzindo à formação de dióxido de 
carbono. A nível da formação de gases 
com efeito de estufa, o impacto negativo 
desta conversão pode reduzir, e em alguns 
casos praticamente anular, o impacto 
positivo da utilização dos biocombustíveis 
ou biolíquidos. Todos os efeitos dessa 
conversão em termos de produção de 
carbono devem, pois, entrar em conta no 
cálculo da poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa obtida graças a 
determinados biocombustíveis e outros 
biolíquidos. Isto é necessário para 
assegurar que o cálculo dessa poupança 
tenha em conta a totalidade dos efeitos da 
utilização dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos na produção de carbono.

(37) Se forem convertidos para o cultivo 
das matérias-primas necessárias à produção 
de biomassa terrenos que contenham 
quantidades elevadas de carbono no seu 
solo ou vegetação, algum do carbono 
armazenado será em geral libertado na 
atmosfera, conduzindo à formação de 
dióxido de carbono. A nível da formação 
de gases com efeito de estufa, o impacto 
negativo desta conversão pode reduzir, e 
em alguns casos praticamente anular, o 
impacto positivo da utilização da 
biomassa. Todos os efeitos dessa 
conversão em termos de produção de 
carbono devem, pois, entrar em conta no 
cálculo da poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa obtida graças a 
determinada biomassa. Isto é necessário 
para assegurar que o cálculo dessa 
poupança tenha em conta a totalidade dos 
efeitos da utilização da biomassa na 
produção de carbono.

Or. en

Justificação

Não são apenas os biocombustíveis e os biolíquidos , mas também todas as formas de 
biomassa utilizadas que devem ser sustentáveis do ponto de vista do ambiente.
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Alteração 268
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Se forem convertidos para o cultivo 
das matérias-primas necessárias à produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos
terrenos que contenham quantidades 
elevadas de carbono no seu solo ou 
vegetação, algum do carbono armazenado 
será em geral libertado na atmosfera, 
conduzindo à formação de dióxido de 
carbono. A nível da formação de gases 
com efeito de estufa, o impacto negativo 
desta conversão pode reduzir, e em alguns 
casos praticamente anular, o impacto 
positivo da utilização dos biocombustíveis 
ou biolíquidos. Todos os efeitos dessa 
conversão em termos de produção de 
carbono devem, pois, entrar em conta no 
cálculo da poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa obtida graças a 
determinados biocombustíveis e outros 
biolíquidos. Isto é necessário para 
assegurar que o cálculo dessa poupança 
tenha em conta a totalidade dos efeitos da 
utilização dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos na produção de carbono.

(37) Se forem convertidos para o cultivo 
das matérias-primas necessárias à produção 
de biocombustíveis e outras utilizações 
energéticas terrenos que contenham 
quantidades elevadas de carbono no seu 
solo ou vegetação, algum do carbono 
armazenado será em geral libertado na 
atmosfera, conduzindo à formação de 
dióxido de carbono. A nível da formação 
de gases com efeito de estufa, o impacto 
negativo desta conversão pode reduzir, e 
em alguns casos praticamente anular, o 
impacto positivo da utilização da 
biomassa, dos biocombustíveis ou 
biolíquidos. Todos os efeitos dessa 
conversão em termos de produção de 
carbono devem, pois, entrar em conta no 
cálculo da poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa obtida graças à 
biomassa e a determinados 
biocombustíveis e outros biolíquidos. Isto é 
necessário para assegurar que o cálculo 
dessa poupança tenha em conta a totalidade 
dos efeitos da utilização da biomassa, dos 
biocombustíveis e outros biolíquidos na 
produção de carbono.

Or. sl

Alteração 269
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Para evitar aos operadores (38) Para evitar a concorrência com a 
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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.

produção de alimentação humana e 
animal e tendo em conta a urgência da 
luta contra as alterações climáticas, assim 
como os possíveis impactos negativos 
significativos de gases com efeito de 
estufa resultantes de alterações indirectas 
da utilização da terra, os solos utilizados 
para a produção de alimentação humana 
e animal não devem ser convertidos para a
produção de biocombustíveis destinados 
aos transportes. A produção de 
combustíveis para os transportes a partir 
da biomassa deve limitar-se a desperdícios 
e resíduos, terras incultas, marginais ou 
degradadas, sem biodiversidade 
significativa e com um benefício líquido 
em gases com efeito de estufa, ou através 
do aumento da produtividade das terras 
que já estão ocupadas por biomassa para 
combustíveis para os transportes. Os 
inventários das existências mundiais de 
carbono levam a concluir que as zonas 
húmidas e as zonas continuamente 
arborizadas devem ser excluídas da 
produção de biomassa para energia.

Or. en

Justificação

A filosofia subjacente à abordagem escolhida pelo relator consiste em definir categorias 
admissíveis, isto é, os lixos, os resíduos, as terras em pousio, marginais ou deterioradas e o 
aumento da produtividade das terras já utilizadas, para as quais será autorizada a produção 
de combustíveis a partir da biomassa destinados aos transportes, e não categorias não 
admissíveis, como actualmente sugere a Comissão.

Alteração 270
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Para evitar aos operadores económicos (38) Para evitar aos operadores económicos 
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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.

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 biomassa, 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 
biomassa, não devem ser convertidos para 
a produção de biomassa. Os inventários 
das existências mundiais de carbono levam 
a concluir que, entre outros tipos de terras,
as zonas húmidas e as zonas continuamente 
arborizadas devem ser incluídas nesta 
categoria.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que outros tipos de terras entram provavelmente na categoria anteriormente 
referida, convém deixar aberta a possibilidade de excluir outros tipos de terras da produção 
de biomassa.

Alteração 271
Werner Langen

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-

(38) Para evitar aos fornecedores de 
biocombustíveis e outros biolíquidos
trabalhos de investigação 
desnecessariamente pesados e impedir a 
conversão de terrenos ricos em carbono 
que viessem a revelar-se mais tarde 
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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.

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.

Or. de

Justificação

Há que estabelecer uma clara distinção entre a responsabilidade do fornecedor de 
biocombustíveis e de outros biolíquidos, que é responsável pela detenção de um certificado 
válido, e o distribuidor, que é responsável pela cedência do certificado como parte do 
processo de divulgação, de molde a assegurar a conformidade.

Alteração 272
Herbert Reul

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, 

(38) Para evitar aos fornecedores de 
biocombustíveis 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, 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Deverão ser claramente estabelecidas as responsabilidades entre o fornecedor de 
biocombustíveis, ao qual cabe obter um certificado válido, e o abastecedor de combustíveis, 
ao qual cabe apresentar um certificado enquanto parte do procedimento de publicação para 
garantir a conformidade. O fornecedor de biocombustíveis está directamente comprometido 
na cadeia de abastecimento de biocombustíveis, pelo que tem acesso a todos os dados 
relativos aos gases com efeito de estufa/sustentabilidade e assim deverá ser responsabilizado. 
A existência de responsabilidades claramente definidas contribui para a adesão ao sistema 
estabelecido, a sua observância e a integridade dos dados.

Alteração 273
Struan Stevenson

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. 

Or. en

Justificação

As turfeiras constituem fontes de emissões de carbono. A construção de parques eólicos e de 
outras infra-estruturas dificulta a drenagem natural e a secagem das turfeiras provocando a 
libertação de enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera e emissões deste 
tipo superiores às economias geradas pelos parques eólicos propriamente ditos.

Alteração 274
Claude Turmes

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 

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para a biomassa para produção 
de energia, e a procura mundial crescente 
de combustíveis para transportes 
produzidos a partir da biomassa, 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 combustíveis produzidos a 
partir da biomassa pudesse ter por efeito a 
destruição da biodiversidade dos terrenos.
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biodiversidade. 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.

Or. en

Justificação

A filosofia subjacente à abordagem escolhida pelo relator consiste em definir categorias 
admissíveis, isto é, os lixos, os resíduos, as terras em pousio, marginais ou deterioradas e o 
aumento da produtividade das terras já utilizadas, para as quais será autorizada a produção 
de combustíveis a partir da biomassa destinados aos transportes, e não categorias não 
admissíveis, como actualmente sugere a Comissão.
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Alteração 275
Lena Ek

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 
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 

(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 ou que a extracção de 
matérias-primas não tenha um impacto 
negativo na biodiversidade. Os critérios 
escolhidos consideram ricas em
biodiversidade as zonas florestais que 
constituem florestas primárias (de acordo 
com a definição utilizada pela Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura – FAO – na sua avaliação 
sobre os Recursos Florestais Globais) ou 
protegidos por legislações nacionais de 
protecção da natureza. Estão incluídas as 
zonas de colecta de produtos florestais 
que não a madeira, na condição de o 
impacto humano ser pequeno. Algumas 
árvores poderão ter sido suprimidas. 
Outros tipos de florestas definidas pela 
FAO, como florestas naturais modificadas 
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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.

e plantações não devem ser consideradas 
como florestas primárias. 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 caso tenham sido 
obtidos através de métodos que tenham 
um impacto negativo sobre a 
biodiversidade. 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.

Or. en

Justificação

A expressão "zonas florestais que não são perturbadas por uma actividade humana 
significativa" é imprecisa e essencialmente utilizada para fins estatísticos. Não existe 
qualquer interpretação clara do que se entende por florestas pertencentes a esta categoria. A 
definição comporta o risco de um número desconhecido de florestas geridas de forma 
sustentável no contexto da exploração económica normal poderem ser consideradas como 
florestas intocáveis e ricas em biodiversidade e, assim, não serem tidas em conta para o 
objectivo de 10% de biocombustíveis.

Alteração 276
Lambert van Nistelrooij

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 

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para a biomassa, e a procura 
mundial crescente de biomassa, 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 
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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 
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.

valor para toda a humanidade, devem ser 
preservados. Além disso, para os 
consumidores na Comunidade seria 
moralmente inaceitável que a sua crescente 
utilização de biomassa pudesse ter por 
efeito a destruição da biodiversidade dos 
terrenos. Por estas razões, é necessário 
estabelecer critérios que garantam que a 
biomassa só possa ser elegível para 
incentivos quando for possível garantir que 
não provêm de terrenos ricos em 
biodiversidade. Os critérios escolhidos 
consideram ricas em biodiversidade, entre 
outros tipos de solos, 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, a biomassa produzida a partir 
de matérias-primas provenientes desses 
terrenos de pastagem também não deve ser 
elegível 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 e outros 
tipos de solos de grande valor neste 
domínio, tendo em conta as melhores 
provas científicas disponíveis e as normas 
internacionais na matéria.

Or. en

Justificação

Outros tipos de solos são provavelmente abrangidos pela categoria mencionada e deveria 
estar aberta a possibilidade de excluir outros tipos de solos da produção de biomassa.
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Alteração 277
Romana Jordan Cizelj

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 
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 

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para a biomassa, os 
biocombustíveis e outros biolíquidos, e a 
procura mundial crescente de biomassa, 
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 biomassa, biocombustíveis e 
outros biolíquidos pudesse ter por efeito a 
destruição da biodiversidade dos terrenos. 
Por estas razões, é necessário estabelecer 
critérios que garantam que a biomassa, 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 
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, a biomassa e 
os biocombustíveis produzidos a partir de 
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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.

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.

Or. sl

Alteração 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar e Juan Fraile Cantón

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.

(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 até agora ricos em 
biodiversidade e cuja biodiversidade possa 
estar em risco.
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Or. es

Justificação

A implantação e exploração de plantações de palmeiras é um nicho para o desenvolvimento 
de uma nova biodiversidade. O impacto a evitar é a destruição da biodiversidade preexistente 
devido à plantação em zonas inadequadas.

Alteração 279
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Considerando que a energia da 
biomassa não deve ser produzida a partir 
de matérias-primas provenientes em solos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade ou em terrenos com um 
elevado teor de carbono, tais como 
florestas primárias, o aumento da 
produção de biocombustíveis pode ter 
como consequência não deliberada um 
aumento da pressão exercida sobre as 
florestas naturais. Assim, se a procura de 
óleos vegetais aumentar, devido ao 
aumento da procura de biodiesel, isso 
poderá ter como consequência a 
desflorestação de zonas florestais com 
vista à produção de soja ou de óleo de 
palma. Em alguns casos, a desflorestação 
pode ocorrer mesmo sendo ilegal ao 
abrigo das regulamentações nacionais ou 
internacionais. Por outro lado, as 
pressões de diferentes tipos nos solos 
constituem uma consequência inevitável 
do aumento do alcance ou do âmbito de 
qualquer actividade com um elevado 
aproveitamento do solo. Não obstante, é 
importante que a UE preveja incentivos 
com vista a minimizar o risco de tais 
impactos; a UE deve, em particular, 
atribuir uma prioridade elevada à 
promoção de sistemas de protecção das 
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florestas tropicais húmidas através, por 
exemplo, de uma compensação pelo acto 
de “evitar a desflorestação”.

Or. en

Justificação

O conceito de “florestas não perturbadas por actividade humana significativa” deveria ser 
substituído por “florestas primárias”; cf. justificação ao considerando 39. A biomassa de 
zonas continuamente arborizadas não é proibida, desde que a área florestal não seja 
destruída e convertida noutros tipos de solos para a produção de biocombustíveis.

Alteração 280
Claude Turmes

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 as matérias-primas 
destinadas à produção de energia a partir 
da biomassa sejam produzidas na UE, 
devem obedecer aos critérios que se 
aplicam às importações, bem como aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados os mesmos critérios de sustentabilidade à biomassa destinada à 
produção de energia, quer provenha de países terceiros, quer seja produzida na UE.
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Alteração 281
Umberto Guidoni

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.

Or. it

Alteração 282
Fiona Hall

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. Deveriam ser aplicados
critérios semelhantes às importações de 
países terceiros, desde que tal seja viável
do ponto de vista administrativo e técnico.

Or. en

Justificação

Na medida do possível, deveriam aplicar-se condições equitativas de concorrência entre a 
UE e os países terceiros.
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Alteração 283
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os critérios de sustentabilidade 
ambiental só serão eficazes se conduzirem 
a alterações no comportamento das forças 
de mercado. Estas só mudarão o seu 
comportamento se os biocombustíveis e 
outros biolíquidos que cumprem os 
critérios beneficiarem de um suplemento 
de preço sobre os que não cumprem os 
critérios. Segundo o método do balanço de 
massa para verificação do cumprimento, 
existe uma relação física entre a produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos 
que cumprem os critérios e o consumo de 
biocombustíveis e outros biolíquidos na 
Comunidade, criando um equilíbrio 
adequado entre oferta e procura e 
assegurando um suplemento de preço 
superior ao praticado nos sistemas em que 
não existe essa relação. Por isso, para 
assegurar que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos que cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental possam ser 
vendidos a um preço mais elevado, 
mantendo a integridade do sistema e 
evitando ao mesmo tempo impor um 
encargo excessivo para a indústria, o 
sistema de balanço de massa deve ser 
utilizado para verificar o cumprimento. 
Devem, contudo, ser examinados outros 
métodos de verificação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os sistemas permitem dispor de sinais de mercado e oferecem vantagens para a 
produção de biocombustíveis sustentáveis. Assim sendo, o sistema europeu de 
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sustentabilidade de biocombustíveis não deveria prescrever um método de gestão da 
informação na cadeia de abastecimento. A flexibilidade assegurará a utilização do método 
mais apropriado.

Alteração 284
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os critérios de sustentabilidade 
ambiental só serão eficazes se conduzirem 
a alterações no comportamento das forças 
de mercado. Estas só mudarão o seu 
comportamento se os biocombustíveis e 
outros biolíquidos que cumprem os 
critérios beneficiarem de um suplemento 
de preço sobre os que não cumprem os 
critérios. Segundo o método do balanço de 
massa para verificação do cumprimento, 
existe uma relação física entre a produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos 
que cumprem os critérios e o consumo de 
biocombustíveis e outros biolíquidos na 
Comunidade, criando um equilíbrio 
adequado entre oferta e procura e 
assegurando um suplemento de preço 
superior ao praticado nos sistemas em que 
não existe essa relação. Por isso, para 
assegurar que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos que cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental possam ser 
vendidos a um preço mais elevado, 
mantendo a integridade do sistema e 
evitando ao mesmo tempo impor um 
encargo excessivo para a indústria, o 
sistema de balanço de massa deve ser 
utilizado para verificar o cumprimento. 
Devem, contudo, ser examinados outros 
métodos de verificação.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Todos os sistemas permitem dispor de sinais de mercado e oferecem vantagens para a 
produção de biocombustíveis sustentáveis. Assim sendo, o sistema europeu de 
sustentabilidade de biocombustíveis não deveria prescrever um método de gestão da 
informação na cadeia de abastecimento.  A flexibilidade assegurará a utilização do método 
mais apropriado.

Alteração 285
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os critérios de sustentabilidade 
ambiental só serão eficazes se conduzirem 
a alterações no comportamento das forças 
de mercado. Estas só mudarão o seu 
comportamento se os biocombustíveis e 
outros biolíquidos que cumprem os 
critérios beneficiarem de um suplemento 
de preço sobre os que não cumprem os 
critérios. Segundo o método do balanço de 
massa para verificação do cumprimento, 
existe uma relação física entre a produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos
que cumprem os critérios e o consumo de 
biocombustíveis e outros biolíquidos na 
Comunidade, criando um equilíbrio 
adequado entre oferta e procura e 
assegurando um suplemento de preço 
superior ao praticado nos sistemas em que 
não existe essa relação. Por isso, para 
assegurar que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos que cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental possam ser 
vendidos a um preço mais elevado, 
mantendo a integridade do sistema e 
evitando ao mesmo tempo impor um 
encargo excessivo para a indústria, o 
sistema de balanço de massa deve ser 
utilizado para verificar o cumprimento. 
Devem, contudo, ser examinados outros 

(41) Os critérios de sustentabilidade 
ambiental só serão eficazes se conduzirem 
a alterações no comportamento das forças 
de mercado. Estas só mudarão o seu 
comportamento se a biomassa para a 
produção de energia que cumpre os 
critérios beneficiar de um suplemento de 
preço sobre a que não cumpre os critérios. 
Segundo o método do balanço de massa 
para verificação do cumprimento, existe 
uma relação física entre a produção de 
biomassa para utilização energética que 
cumpre os critérios e o consumo de 
biomassa para a produção de energia na 
Comunidade, criando um equilíbrio 
adequado entre oferta e procura e 
assegurando um suplemento de preço 
superior ao praticado nos sistemas em que 
não existe essa relação. Por isso, para 
assegurar que a biomassa para a produção 
de energia que cumpre os critérios de 
sustentabilidade ambiental possa ser 
vendida a um preço mais elevado, 
mantendo a integridade do sistema e 
evitando ao mesmo tempo impor um 
encargo excessivo para a indústria, o 
sistema de balanço de massa deve ser 
utilizado para verificar o cumprimento. 
Devem, contudo, ser examinados outros 
métodos de verificação.
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métodos de verificação.

Or. en

Justificação

O método de controlo da conformidade deveria aplicar-se a todas as formas de biomassa 
para a produção de energia.

Alteração 286
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) É do interesse da Comunidade 
promover o desenvolvimento de acordos 
multilaterais e bilaterais e de sistemas 
voluntários nacionais ou internacionais 
para o estabelecimento de normas de 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos sustentáveis e para certificar 
que a produção de biocombustíveis e 
outros biolíquidos corresponde a essas 
normas. Por essa razão, devem ser 
previstas disposições para decidir que tais 
acordos ou sistemas fornecem provas e 
dados fiáveis, desde que os referidos 
sistemas respeitem normas adequadas de 
fiabilidade, transparência e controlo por 
um organismo independente.

(42) É do interesse da Comunidade 
promover o desenvolvimento de acordos 
multilaterais e de sistemas voluntários 
nacionais ou internacionais para o 
estabelecimento de normas de produção de 
combustíveis destinados aos transportes a 
partir da biomassa sustentáveis e para 
certificar que a produção de combustíveis 
para transportes a partir de biomassa 
corresponde a essas normas. Por essa 
razão, devem ser previstas disposições para 
decidir dos procedimentos necessários 
para garantir que tais acordos ou sistemas 
fornecem provas e dados fiáveis, desde que 
os referidos sistemas respeitem normas 
adequadas de fiabilidade, transparência e 
controlo por um organismo independente.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração da definição de “biocombustíveis”.
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Alteração 287
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) A Comissão e os Estados-Membros 
velam por que estes adoptam medidas 
para salvaguardar a competitividade, no 
mercado mundial, dos sectores da 
indústria com utilização intensiva de 
energia atenuando a sobrecarga ligada às 
energias renováveis que agrava as suas 
despesas energéticas.

Or. en

Justificação

As indústrias europeias com utilização intensiva de energia estão sujeitas a concorrência, a 
nível mundial, ou seja, os preços dos seus produtos e serviços são fixados a nível do mercado 
mundial. Por conseguinte, estariam numa posição desfavorecida em relação aos seus 
concorrentes neste mercado devido ao aumento esperado  do custo da electricidade na 
Europa em razão dos custos das ajudas a favor das energias renováveis. Assim sendo, as 
indústrias com uma utilização intensiva de energia devem ser protegidas face ao ónus gerado 
por qualquer sistema de ajuda.

Alteração 288
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) É necessário estabelecer regras claras 
para o cálculo das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidas pelos 
biocombustíveis e outros biolíquidos em 
comparação com os combustíveis fósseis.

(43) É necessário estabelecer regras claras 
para o cálculo das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidas pela biomassa 
para produção de energia em comparação 
com os combustíveis fósseis.

Or. en
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Justificação

A Comissão apenas forneceu ao Parlamento Europeu e ao Conselho valores de referência 
relativos ao carbono, unicamente no que diz respeito aos combustíveis líquidos obtidos a 
partir da biomassa. É necessário elaborar e incluir na Directiva em apreço dados similares 
para a biomassa gasosa e sólida destinada a utilizações energéticas, de molde a cobrir todas 
as formas de biomassa destinadas à produção de energia. 

Alteração 289
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) É necessário estabelecer regras claras 
para o cálculo das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidas pelos 
biocombustíveis e outros biolíquidos em 
comparação com os combustíveis fósseis.

(43) É necessário estabelecer regras claras, 
com base em especificações físicas e 
técnicas reconhecidas e actualizadas, para 
o cálculo das emissões de gases com efeito 
de estufa produzidas pelos biocombustíveis 
e outros biolíquidos em comparação com 
os combustíveis fósseis.

Or. de

Justificação

Para poder dispor de valores transparentes e claros para o cálculo das emissões de gases 
com efeito de estufa, é necessário estabelecer métodos de cálculo reconhecidos e 
actualizados.

Alteração 290
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Qualquer mecanismo de apoio, 
incluindo os incentivos financeiros, 
criado pelos Estados-Membros para a 
produção e utilização em grande escala de 
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energias renováveis nos transportes, será 
proporcional à poupança de emissões de 
gases com efeito de estufa. Os 
mecanismos de ajuda devem promover, 
em especial, a biomassa, os 
biocombustíveis e outros biolíquidos que 
permitem uma poupança de gases com 
efeito de estufa superior à prevista na 
presente Directiva.

Or. en

Justificação

Os regimes de ajuda deveriam promover uma elevada redução das emissões de gases com 
efeito de estufa.  Os Estados-Membros deveriam ser autorizados a impor, se for caso disso, 
outros critérios adicionais em matéria de sustentabilidade.

Alteração 291
Claude Turmes

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 partes dos modos 
comuns de produção de biocombustíveis. 
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Or. en

Justificação

Todos os produtores europeus devem fornecer dados originais sobre o cultivo. Não são 
estabelecidos valores implícitos. Os valores implícitos relativos ao cultivo constantes do 
Anexo VII aplicam-se apenas aos países terceiros.

Alteração 292
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de não incentivar o cultivo de 
matérias-primas para biocombustíveis e 
outros biolíquidos em locais onde tal 
conduza a emissões elevadas de gases com 
efeito de estufa, a utilização de valores 
implícitos para o cultivo deve ser limitada 
às regiões em que seja possível excluir de 
forma fiável esse efeito.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os produtores europeus devem fornecer dados originais sobre o cultivo. Não são 
estabelecidos valores implícitos. Os valores implícitos relativos ao cultivo constantes do 
Anexo VII aplicam-se apenas aos países terceiros.

Alteração 293
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As disposições relativas a um regime 
de sustentabilidade para as utilizações 

Suprimido
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energéticas da biomassa, com excepção 
dos biolíquidos e biocombustíveis, devem 
ser analisadas pela Comissão em 2010, 
tendo em conta a necessidade de gerir de 
forma sustentável os recursos de 
biomassa.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão fundamental para aguardar o estabelecimento de critérios de 
sustentabilidade para toda a biomassa destinada a utilizações energéticas. A maioria dos 
critérios de sustentabilidade que regem os combustíveis e outros líquidos obtidos a partir da 
biomassa e utilizados nos transportes podem ser directa e imediatamente aplicados à 
biomassa sólida. Todavia, importa estabelecer regras para o cálculo das emissões de gases 
com efeito de estufa produzidas pela biomassa sólida destinada a utilizações energéticas e 
dos combustíveis fósseis que aquela visa substituir, a fim de dispor de um conjunto cabal de 
critérios aplicáveis a toda a biomassa destinada a utilizações energéticas.

Alteração 294
Romana Jordan Cizelj

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 
forma sustentável os recursos de 
biomassa.

Suprimido

Or. sl
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Alteração 295
Werner Langen

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 
forma sustentável os recursos de 
biomassa.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os critérios de sustentabilidade devem ser aplicados a todas as fontes de energia. Devem ser 
desenvolvidas condições-quadro aplicáveis aos biocombustíveis, a outros biolíquidos e à 
biomassa.

Alteração 296
Vittorio Prodi

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 
forma sustentável os recursos de 
biomassa.

(47) Deve ser incentivada a utilização 
eficaz e sustentável da biomassa, a partir 
dos resíduos florestais, agrícolas e 
resíduos sólidos urbanos e passar a 
culturas dedicadas à energia unicamente 
com base em análises de compatibilidade 
entre os objectivos alimentares e os 
objectivos energéticos dos solos aráveis.

Or. it
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Justificação

A utilização da biomassa para fins energéticos é essencial, ma é igualmente necessário 
verificar e evitar em absoluto que a referida utilização provoque uma distorção do nível dos 
preços dos produtos alimentares.

Alteração 297
Gabriele Albertini

Proposta de directiva
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Deve ser incentivado o custo 
eficiente e a utilização sustentável da 
biomassa como fonte energética. A partir 
do momento em que a utilização da 
biomassa para fins energéticos pode 
provocar distorções no mercado, 
desflorestação, consumo dos recursos 
hídricos e um aumento dos preços dos 
produtos alimentares, é necessário 
desenvolver e promover a utilização e a 
penetração no mercado de outras formas 
de recursos de biomassa existentes a nível 
local e amplamente disponíveis.

Or. it

Justificação

A fim de evitar que uma maior utilização da biomassa para fins energéticos provoque riscos 
ligados ao aumento dos preços dos produtos alimentares, a desflorestação em massa e a 
redução da disponibilidade dos recursos hídricos, é necessário promover a utilização e a 
penetração mercado de outras formas de recursos de biomassa existentes a nível local e 
amplamente disponíveis.
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Alteração 298
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 299
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

(48) A fim de permitir alcançar uma quota 
de 5% de biocombustíveis, é necessário 
assegurar que o gasóleo colocado no 
mercado tem um teor de biodiesel superior 
ao previsto na norma EN590/2004.

Or. it

Alteração 300
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de permitir alcançar uma quota 
de 10% de biocombustíveis, é necessário 
assegurar que o gasóleo colocado no 

(48) A fim de permitir alcançar uma quota 
de 7% de biocombustíveis, é necessário 
assegurar que o gasóleo colocado no 
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mercado tem um teor de biodiesel superior 
ao previsto na norma EN590/2004.

mercado tem um teor de biodiesel superior 
ao previsto na norma EN590/2004.

Or. en

Justificação

A fixação de um objectivo de 10% para os biocombustíveis poderia ter um impacto negativo 
na alimentação e noutros sectores essenciais. O objectivo de 7% afigura-se, por conseguinte, 
mais realista e mais adaptado aos critérios de sustentabilidade.

Alteração 301
Mechtild Rothe e Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

(48) A fim de alcançar uma quota de 10% 
de energia produzida a partir de fontes 
renováveis no sector dos transportes até 
2020, é necessário assegurar, no que 
respeita os biocombustíveis, que o gasóleo 
colocado no mercado tenha um teor de 
biodiesel superior ao previsto na norma 
EN590/2004.

Or. en

Alteração 302
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de assegurar a viabilidade 
comercial dos biocombustíveis que 
diversificam a gama de matérias-primas 
utilizadas, estes biocombustíveis devem ter 
uma ponderação superior ao abrigo das 
obrigações nacionais em matéria de 

Suprimido
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biocombustíveis.

Or. en

Justificação

Se autorizado, este bónus suplementar a favor dos objectivos em matéria de energias 
renováveis criaria um vazio na medida em que o volume total de energia produzida a partir 
de fontes renováveis seria reduzido a um nível equivalente ao do bónus concedido. Os 
combustíveis designados “de segunda geração” poderiam ser mais eficazmente promovidos 
mercê da fixação de um limiar elevado para a redução dos gases com efeito de estufa, como o 
proposto no presente relatório, ou seja, de, pelo menos, 60%, sem comprometer os objectivos 
em matéria de energias renováveis.

Alteração 303
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de assegurar a viabilidade 
comercial dos biocombustíveis que 
diversificam a gama de matérias-primas 
utilizadas, estes biocombustíveis devem ter
uma ponderação superior ao abrigo das 
obrigações nacionais em matéria de 
biocombustíveis.

(49) A fim de assegurar a viabilidade 
comercial dos biocombustíveis que 
diversificam a gama de matérias-primas 
utilizadas, há que fixar metas obrigatórias 
de carácter diferenciado para estes 
biocombustíveis.

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta de directiva, os biocombustíveis produzidos a partir de resíduos, 
detritos, material celulósico não alimentar e material lignocelulósico contam a dobrar no 
referente à observância das metas nacionais. Não obstante, o sistema proposto poderia 
acarretar uma redução considerável da quantidade real de biocombustíveis  no mercado. A 
fim de evitar este efeito secundário, propõe-se a promoção destes biocombustíveis específicos 
seguindo o exemplo dos Estados Unidos: uma percentagem específica da meta em questão 
deve ser alcançada graças a biocombustíveis produzidos a partir daquelas matérias-primas.
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Alteração 304
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de assegurar a viabilidade 
comercial dos biocombustíveis que 
diversificam a gama de matérias-primas 
utilizadas, estes biocombustíveis devem ter 
uma ponderação superior ao abrigo das 
obrigações nacionais em matéria de 
biocombustíveis.

(49) A fim de assegurar a viabilidade 
comercial dos biocombustíveis que 
diversificam a gama de matérias-primas 
utilizadas, estes biocombustíveis devem ter 
uma ponderação superior ao abrigo das 
obrigações nacionais em matéria de 
biocombustíveis e ser objecto de um maior 
apoio à escala comunitária.

Or. de

Justificação

Há que reforçar o apoio aos biocombustíveis de segunda geração para aumentar a sua 
eficiência nos próximos anos.

Alteração 305
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) É necessário elaborar relatórios 
periódicos para assegurar que o progresso 
no desenvolvimento de energias renováveis 
continue a ser alvo de atenções a nível 
nacional e comunitário.

(50) É necessário prever a obrigação de 
apresentar relatórios periódicos de forma 
não burocrática, para assegurar que o 
progresso no desenvolvimento de energias 
renováveis seja alvo de atenções a nível 
nacional e comunitário.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros já publicam numerosos relatórios: é preciso assegurar que não haja 
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uma burocracia excessiva.

Alteração 306
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) Os Estados-Membros aplicam 
diferentes mecanismos de apoio à energia 
produzida a partir de fontes renováveis a 
nível nacional, que variam igualmente
consoante os sectores das energias 
renováveis. Poderia prever-se a longo 
prazo um quadro comunitário 
harmonizado para os regimes de apoio em 
todos os sectores das energias renováveis.  
[Até Dezembro de 2012] a Comissão 
deveria avaliar as incidências dos regimes 
de apoio em vigor, bem como a 
possibilidade de propor um regime de 
apoio europeu harmonizado, assente no 
mercado,  para a  utilização de energias 
renováveis. 

Or. en

Justificação

A consecução das metas em matéria de energias renováveis deveria, não só apresentar a 
melhor relação custo-eficácia possível, mas também incentivar o desenvolvimento do maior 
número possível de tecnologias. Existem actualmente 27 regimes nacionais de apoio, 
observando-se o risco de os Estados-Membros competirem entre si, a fim de atingir os seus 
próprios objectivos, tornando, assim uma tal consecução mais dispendiosa do que seria 
necessário. Para transmitir confiança aos investidores, afigura-se importante não alterar 
bruscamente os regimes nacionais de apoio. Assim sendo, a Comissão deveria avaliar os 
regimes de apoio em vigor, bem como a possibilidade de estabelecer um regime 
harmonizado, assente no mercado.
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Alteração 307
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) A fim de garantir um quadro 
permanente e estável para o 
desenvolvimento das energias renováveis, 
a Comissão deveria publicar, o mais 
tardar em 2016, um roteiro das energias 
renováveis após 2020, o qual poderá 
incluir opções para a harmonização dos 
regimes nacionais de apoio e para a plena 
integração da electricidade produzida a 
partir de fontes renováveis e do biogás nos 
mercados europeus alargados da 
electricidade e do gás.

Or. en

Justificação

As energias renováveis constituem um novo sector que necessita actualmente de apoio, mas 
que deverá ser integrado, em tempo útil, no mercado da energia “lato sensu”. Este sector 
deverá dispor de tempo suficiente para se adaptar a eventuais alterações da regulamentação 
após 2020.

Alteração 308
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem, por um 
período de tempo limitado, incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares ou os 
investimentos neste tipo de combustíveis –
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de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

com base no seu potencial intrínseco e 
comprovado de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. Tal permitiria 
o desenvolvimento de cadeias de produção 
de biocombustíveis caracterizadas por um 
melhor desempenho.

Or. en

Justificação

A actual definição de biocombustível avançado é demasiado restritiva, devendo a concessão 
de prémios tecnológicos a biocombustíveis avançados processar-se com base nos benefícios 
comprovados no respeitante ao seu desempenho em termos de emissões de gases com efeito 
de estufa, ou seja, do seu potencial intrínseco de redução dessas emissões. Tal responderia à 
necessidade de desenvolver cadeias de produção de biocombustíveis dotadas de um melhor 
desempenho e abriria o caminho a gerações de biocombustíveis avançados. Todo o apoio é, 
por definição, temporário e deve garantir que a tecnologia e os investimentos sejam viáveis 
"per se", uma vez decorrido um determinado período de tempo.

Alteração 309
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem, por um 
período de tempo limitado, incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares ou os 
investimentos neste tipo de combustíveis –
com base no seu potencial intrínseco e 
comprovado de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. Tal permitiria 
o desenvolvimento de cadeias de produção 
de biocombustíveis caracterizadas por um 
melhor desempenho.
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benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

Or. en

Justificação

A actual definição de biocombustível avançado é demasiado restritiva, devendo a concessão 
de prémios tecnológicos a biocombustíveis avançados processar-se com base nos benefícios 
comprovados no respeitante ao seu desempenho em termos de emissões de gases com efeito 
de estufa, ou seja, do seu potencial intrínseco de redução dessas emissões. Tal responderia à 
necessidade de desenvolver cadeias de produção de biocombustíveis dotadas de um melhor 
desempenho e abriria o caminho a gerações de biocombustíveis avançados. Todo o apoio é, 
por definição, temporário e deve garantir que a tecnologia e os investimentos sejam viáveis 
"per se", uma vez decorrido um determinado período de tempo.

Alteração 310
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico, 
algas e plantas de sequeiro cultivadas em 
zonas áridas, a fim de combater a 
desertificação – tendo em devida conta os 
diferentes custos da produção de energia a 
partir de biocombustíveis tradicionais, por 
um lado, e a partir dos biocombustíveis que 
trazem benefícios suplementares. Os 
Estados-Membros podem encorajar o 
investimento no desenvolvimento de 
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tecnologias de energias renováveis que 
necessitem de tempo para se tornarem 
competitivas.

Or. en

Justificação

As algas constituem uma potencial fonte sustentada de produção futura de biocombustíveis.

Alteração 311
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico,
algas e plantas de sequeiro cultivadas em 
zonas áridas, a fim de combater a 
desertificação – tendo em devida conta os 
diferentes custos da produção de energia a 
partir de biocombustíveis tradicionais, por 
um lado, e a partir dos biocombustíveis que 
trazem benefícios suplementares. Os 
Estados-Membros podem encorajar o 
investimento no desenvolvimento de 
tecnologias de energias renováveis que 
necessitem de tempo para se tornarem 
competitivas.

Or. en

Justificação

Os modos de produção de biodiesel a partir de algas ou de plantas cultivadas em zonas 
áridas serão extremamente positivos em termos de emissões de CO2.
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Alteração 312
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros devem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros devem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

Or. de

Justificação

Há que reforçar o apoio aos biocombustíveis de segunda geração para aumentar a sua 
eficiência nos próximos anos.

Alteração 313
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros devem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
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benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas.

benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros devem encorajar o investimento 
na investigação e no desenvolvimento 
destas e de outras tecnologias de energias 
renováveis que necessitem de tempo para 
se tornarem competitivas.

Or. en

Alteração 314
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros podem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas. 

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros devem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os Estados-
Membros devem encorajar o investimento 
no desenvolvimento de tecnologias de 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas. 

Or. en
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Alteração 315
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Dado que o principal objectivo das 
medidas previstas nos artigos 15.° a 17.° 
da presente directiva é assegurar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, harmonizando as condições de 
sustentabilidade que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos devem cumprir para 
certos fins e facilitando assim o comércio, 
entre os Estados-Membros, de 
biocombustíveis e outros biolíquidos que 
cumprem estas condições, tais medidas 
são baseadas no artigo 95.° do Tratado. 
Uma vez que o principal objectivo de todas 
as outras medidas previstas na presente 
directiva é a protecção do ambiente, estas 
são baseadas no n.º 1 do artigo 175.° do 
Tratado.

(53) Uma vez que o principal objectivo de 
todas as medidas previstas na presente 
directiva é a protecção do ambiente, estas 
são baseadas no n.º 1 do artigo 175.° do 
Tratado.

Or. en

Justificação

O n.º 1 do artigo 175.º é a única base jurídica apropriada. Uma base dupla é reservada a 
casos extremos, em que se observam vários objectivos de igual importância; porém, no caso 
vertente, a protecção do ambiente é o objectivo principal - a actual Directiva relativa à 
energia produzida a partir de fontes renováveis e a Directiva relativa aos biocombustíveis 
foram, também elas, adoptadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 175.º. Além disso, as disposições 
em matéria de biocombustíveis não visam primordialmente facilitar o comércio - uma vez que 
as normas impostas estão longe de ser harmonizadas - mas, antes, definir critérios de 
sustentabilidade.
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Alteração 316
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar os 
princípios metodológicos e os valores 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade ambiental foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e outros biolíquidos e para adaptar o teor 
energético dos combustíveis para 
transportes aos progressos técnicos e 
científicos. Dado que estas medidas são de 
âmbito geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, adaptando os princípios 
metodológicos e valores, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(55) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar os 
princípios metodológicos e os valores 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade ambiental foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e outros biolíquidos e para adaptar o teor 
energético dos combustíveis para 
transportes aos progressos técnicos e 
científicos. Dado que estas medidas são de 
âmbito geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, adaptando os princípios 
metodológicos e valores, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. No entanto, a 
Comissão deveria tomar em conta, na 
determinação dos valores por defeito que 
entram nos cálculos das emissões de gás 
com efeito de estufa ao longo do ciclo de 
vida dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, os valores e os dados do 
Grupo Intergovernamental de Estudos 
das Alterações Climáticas (GIEAC), mais 
especificamente no que respeita às 
emissões de N²O. Deveria igualmente 
certificar-se que  utiliza valores 
actualizados sobre os processos 
industriais que intervêm no ciclo de vida 
dos biocombustíveis e dos outros 
biolíquidos.

Or. fr

Justificação

No que respeita à redução das emissões de gás com efeito de estufa, considera-se que são 
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necessários critérios de sustentabilidade que a acompanhem mas que isso não é possível sem 
um método de cálculo que não tenha sido aprovado por todos. O IPCC é um organismo de 
referência mundial na matéria que reúne os melhores especialistas. Seria, pois, estranho não 
ter utilizar os dados do IPCC, que foram aliás já utilizados pela Alemanha, os Países Baixos, 
o Reino Unido e a França.

Alteração 317
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar os 
princípios metodológicos e os valores 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade ambiental foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e outros biolíquidos e para adaptar o teor 
energético dos combustíveis para 
transportes aos progressos técnicos e 
científicos. Dado que estas medidas são de 
âmbito geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, adaptando os princípios 
metodológicos e valores, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(55) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar os 
princípios metodológicos e os valores 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade ambiental e social foram 
cumpridos em relação à biomassa 
destinada à produção de energia e para 
adaptar o teor energético dos combustíveis 
para transportes aos progressos técnicos e 
científicos. Dado que estas medidas são de 
âmbito geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, adaptando os princípios 
metodológicos e valores, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

Tanto os critérios de sustentabilidade, como as regras de cálculo das emissões de gases com 
efeito de estufa e os valores típicos e implícitos estabelecidos no Anexo VII para todas as 
formas de biomassa destinada a utilizações energéticas, devem ser regularmente avaliados 
pela Comissão em conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo.
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Alteração 318
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar os 
princípios metodológicos e os valores 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade ambiental foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e outros biolíquidos e para adaptar o teor 
energético dos combustíveis para 
transportes aos progressos técnicos e 
científicos. Dado que estas medidas são de 
âmbito geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, adaptando os princípios 
metodológicos e valores, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(55) Em particular, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar os 
princípios metodológicos e os valores 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade ambiental e social foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e outros biolíquidos e para adaptar o teor 
energético dos combustíveis para 
transportes aos progressos técnicos e 
científicos. Dado que estas medidas são de 
âmbito geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, adaptando os princípios 
metodológicos e valores, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Alteração 319
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada Estado-
Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 7% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada Estado-
Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 
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acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

Or. en

Justificação

A fixação de um objectivo de 10% para os biocombustíveis poderia ter um impacto negativo 
na alimentação e noutros sectores essenciais. O objectivo de 7% afigura-se, por conseguinte, 
mais realista e mais adaptado aos critérios de sustentabilidade.

Alteração 320
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada Estado-
Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo final global de 
energia da Comunidade e de uma quota de 
8% de energias renováveis nos transportes 
em cada Estado-Membro até 2020 não 
podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros e podem, devido à 
dimensão da acção, ser melhor alcançados 
a nível comunitário, a Comunidade pode 
adoptar medidas, em conformidade com o 
princípio de subsidiariedade tal como 
definido no artigo 5.° do Tratado. De 
acordo com o princípio de 
proporcionalidade, mencionado no referido 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para alcançar aqueles 
objectivos.
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Or. en

Alteração 321
Mechtild Rothe e Britta Thomsen

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia da 
Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada Estado-
Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, mencionado 
no referido artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota obrigatória de 20% de 
energias renováveis no consumo final
global de energia da Comunidade e de uma 
quota obrigatória de 10% de energias 
renováveis no sector dos transportes em 
cada Estado-Membro até 2020 não podem 
ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros e podem, devido à 
dimensão da acção, ser melhor alcançados a 
nível comunitário, a Comunidade pode 
adoptar medidas, em conformidade com o 
princípio de subsidiariedade tal como 
definido no artigo 5.° do Tratado. De 
acordo com o princípio de 
proporcionalidade, mencionado no referido 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para alcançar aqueles objectivos.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de Março de 2007 fixou um objectivo vinculativo de 20% de energias 
renováveis até 2010. Adicionalmente, a presente directiva fixa um objectivo de 10% para a 
energia proveniente de fontes renováveis no sector dos transportes até 2020. Assim, para ser 
coerente, o presente considerando tem de ser alterado da forma correspondente. 
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Alteração 322
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada Estado-
Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
energias renováveis no sector dos
transportes em cada Estado-Membro até 
2020 não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros e 
podem, devido à dimensão da acção, ser 
melhor alcançados a nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade tal como definido no artigo 
5.° do Tratado. De acordo com o princípio 
de proporcionalidade, mencionado no 
referido artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

Or. sl

Alteração 323
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) A aplicação unilateral de medidas 
de protecção ambiental, como a 
Directiva-Quadro relativa à Água, pode 
pôr em risco a concretização de objectivos 
ambientais e energéticos fundamentais, 
incluindo em matéria de alterações 
climáticas. Por isso, os projectos 
legislativos, sobretudo no domínio do 
ambiente, devem ter em conta o impacto 
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na utilização de energias renováveis e 
evitar ao máximo eventuais conflitos 
relativamente aos objectivos.

Or. de

Justificação

Na perspectiva de uma estratégia global coerente para a política ambiental e energética, há 
que ter em conta os efeitos cruzados e evitar contradições na concretização dos objectivos da 
UE em matéria de ambiente e clima.

Alteração 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 1. º

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 e para a 
sua integração no mercado interno da 
energia na UE, a fim de reforçar a 
segurança do aprovisionamento, a 
protecção do ambiente, a competitividade 
e o papel de liderança da UE no plano 
industrial. Fixa metas comunitárias e 
nacionais vinculativas para a quota global 
de energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo total de energia 
para assegurar que, em 2020, pelo menos 
20% do consumo final de energia na UE
seja coberto por fontes de energia 
renováveis e pelo menos 10% do consumo 
final de gasolina e de gasóleo no sector 
dos transportes provenha de fontes de 
energia renováveis. Estabelece regras em 
matéria de protecção dos regimes 
nacionais de apoio e planos nacionais de 
acção detalhados para as energias 
renováveis, e cria mecanismos de 
flexibilidade entre Estados-Membros com 
vista ao cumprimento das metas e para os 
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procedimentos administrativos e as 
ligações às infra-estruturas para a energia 
produzida a partir de fontes renováveis. 
Estabelece critérios de sustentabilidade 
ambiental e social para a energia 
proveniente da biomassa.

Or. es

Alteração 325
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 1. º

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, que 
reforça os regimes nacionais de apoio 
existentes nos Estados-Membros e que 
prevê a integração simultânea numa 
política europeia da energia, num 
contexto de maior independência 
relativamente aos países terceiros, maior 
segurança de abastecimento, maior 
competitividade e liderança industrial da 
União Europeia. Fixa metas vinculativas 
nacionais e comunitárias 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 na 
União Europeia e em cada um dos 
Estados-Membros. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

Or. de
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Justificação

Para assegurar a viabilidade da UE no futuro é muito importante, sobretudo, uma maior 
independência energética em relação aos países terceiros e, portanto, uma maior segurança 
no abastecimento de energia, aumentando ao mesmo tempo a concorrência no seio da 
Europa.

Alteração 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 1. º

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, que 
reforça os regimes nacionais de apoio 
existentes nos Estados-Membros e que 
prevê a integração simultânea numa 
política europeia da energia, num 
contexto de maior independência 
relativamente aos países terceiros, maior 
segurança de abastecimento, maior 
competitividade e liderança industrial da 
União Europeia. Fixa metas vinculativas 
comunitárias e nacionais 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 na 
União Europeia e em cada um dos 
Estados-Membros. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

Or. de
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Justificação

Para assegurar a viabilidade da UE no futuro é muito importante, sobretudo, uma maior 
independência energética em relação aos países terceiros e, portanto, uma maior segurança 
no abastecimento de energia, aumentando ao mesmo tempo a concorrência no seio da 
Europa.

Alteração 327
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 1.º

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. O 
objectivo da presente directiva é aumentar 
a quota das fontes de energia renováveis 
na produção de electricidade, calor e 
arrefecimento e nos transportes a fim de 
atingir o objectivo da Comunidade de pelo 
menos 20% de energia renovável até 
2020, promovendo assim a segurança do 
aprovisionamento energético, reduzindo 
as emissões de gases com efeito de estufa, 
promovendo o desenvolvimento 
tecnológico e oferecendo oportunidades 
de emprego e desenvolvimento regional, 
em particular nas zonas rurais. Fixa metas 
vinculativas para a quota global ad interim 
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. Estabelece critérios de 
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sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

Or. en

Justificação

Os principais objectivos da Directiva têm de ser incluídos.

Alteração 328
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 1.º

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 indicativas 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.

Or. en

Justificação

O aumento da quota-parte da energia proveniente de fontes renováveis é urgentemente 
necessário, mas deve ser evitada a precipitação de estabelecer objectivos obrigatórios que 
não possam ser  realizados de forma sustentada num horizonte temporal determinado.
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Alteração 329
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 1.º

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, para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes e 
para melhorias da eficiência energética 
dos 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.

Or. en

Justificação

Porque a meta para as energias renováveis é um valor percentual, é essencial considerá-la a 
par de medidas para reduzir a procura total de energia.

Alteração 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 1.º

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 

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 
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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.

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 a energia 
proveniente de fontes renováveis e, em 
particular, para a energia produzida a 
partir de biomassa.

Or. en

Justificação

O âmbito dos critérios de sustentabilidade deveria ir além dos biocombustíveis, que 
constituem uma pequena parte das energias renováveis, a fim de cobrir categorias 
sustentáveis de energia renovável, bem como todas as utilizações de biomassa para a 
produção de energia.

Alteração 331
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 1. º

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 critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos. 
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Baseia-se nas definições estabelecidas 
pela directiva 2003/30/CE.

Or. fr

Justificação

É necessário manter uma continuidade nas definições utilizadas nas directivas que se 
seguem.

Alteração 332
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, do calor ambiente,  
aerotérmica, das ondas, das marés, da 
água (energia térmica e hidráulica), de 
lamas de depuração, de biomassa, de 
gases dos aterros, de gases das instalações 
de tratamento de águas residuais e 
biogases; 

Or. de

Justificação

A definição de fontes de energia renováveis deveria poder ser completada e adaptada ao 
progresso técnico no âmbito da comitologia.  Neste momento, não figuram na definição a que 
se alude, por exemplo, as lamas de depuração, as fracções combinadas, etc. A água pode e 
deve ser utilizada não só como energia hidráulica, mas também como fonte de calor (fluido 
utilizado nas bombas de calor).   
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Alteração 333
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, do ar, da 
água, do solo, geotérmica, das ondas, das 
marés, hidráulica, de biomassa, de gases 
dos aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais, lamas de 
depuração e biogases;

Or. de

Justificação

Os recursos "água", "ar", "solos" e "lamas de depuração" constituem igualmente fontes 
potenciais de obtenção de energias renováveis, sobretudo na perspectiva de futuras 
inovações na produção de energia neste sector.

Alteração 334
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, 
das ondas, das marés, hidráulica, de 
biomassa, de gases dos aterros, de gases 
das instalações de tratamento de águas 
residuais e biogases;

Or. en
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Justificação

Na proposta, a definição inclui fontes de energia que podem ser utilizadas para a produção 
de electricidade. Uma vez que a Directiva também visa o aquecimento e a refrigeração, 
também têm que ser incluídas as fontes que podem ser utilizadas para aquecimento e 
refrigeração. Para aquecimento e refrigeração, a energia térmica pode ser captada no solo 
mas também em fontes aéreas e hídricas. Assim, para além da energia geotérmica, também a 
energia aerotérmica (energia térmica do ar) e hidrotérmica (energia térmica da água) devem 
ser tidas em consideração para os efeitos da directiva.

Alteração 335
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, osmose 
salina, hidráulica, de biomassa, de gases 
dos aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

Or. en

Justificação

A osmose salina é uma nova tecnologia que envolve a produção de electricidade a partir de 
diferenças de pressão obtidas por osmose entre corpos salinos e água doce. O potencial para 
a osmose salina existe em particular onde os rios desaguam no mar.  

Alteração 336
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
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renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

renováveis: energia eólica, solar, do ar 
ambiente, geotérmica, das ondas, das 
marés, osmótica, hidráulica, de biomassa, 
de gases dos aterros, de gases das 
instalações de tratamento de águas 
residuais e biogases;

Or. en

Justificação

O ar ambiente utilizado pelas bombas de calor deveria ser explicitamente reconhecido na 
directiva como um fonte de energia renovável. Isto permitiria alinhar a directiva com a 
proposta de considerar o ar ambiente ou a energia geotérmica utilizada pelas bombas de 
calor na meta de energia renovável de um Estado-Membro. A pressão osmótica tem o 
potencial de explorar o gradiente de concentração salina entre a água do mar e a água doce 
e deveria também ser explicitamente reconhecida como uma energia renovável. 

Alteração 337
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, do ar 
ambiente, geotérmica, das ondas, das 
marés, osmótica, hidráulica, de biomassa, 
de gases dos aterros, de gases das 
instalações de tratamento de águas 
residuais e biogases;

Or. en

Justificação

O ar ambiente utilizado pelas bombas de calor deveria ser explicitamente reconhecido na 
directiva como um fonte de energia renovável. Isto permitiria alinhar a directiva com a 
proposta de considerar o ar ambiente ou a energia geotérmica utilizada pelas bombas de 
calor na meta de energia renovável de um Estado-Membro. A pressão osmótica tem o 
potencial de explorar o gradiente de concentração salina entre a água do mar e a água doce 
e deveria também ser explicitamente reconhecida como uma energia renovável. 
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Alteração 338
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, ar 
ambiente, energia geotérmica, das ondas, 
das marés, osmótica, hidráulica, de 
biomassa, de gases dos aterros, de gases 
das instalações de tratamento de águas 
residuais e biogases;

Or. fr

Justificação

O ar ambiente deve ser tomado em consideração enquanto fonte de energia renovável para a 
sua utilização par bombas de calor.

Alteração 339
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, da neve, de gases 
dos aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases; O 
calor residual, recuperado dos processos 
enunciados no Anexo X, que cumpra os 
critérios de eficiência estabelecidos no 
Anexo Y é igualmente considerado uma 
energia renovável para efeitos da presente 
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directiva;

Or. en

Justificação

Uma forma eficaz, no quadro da Directiva FER, de evitar o incentivo prejudicial de utilizar 
energia primária em vez de energia de recuperação consiste em definir esta última como 
energia renovável para efeitos da presente directiva, desde que se cumpram os critérios 
pré-estabelecidos de eficiência aplicáveis aos processos primários. A neve é utilizada para 
arrefecimento em algumas instalações, pelo que deve ser incluída na definição de fontes 
renováveis. 

Alteração 340
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases, 
do calor residual proveniente da 
cogeração e do arrefecimento natural;
esta definição pode ser adaptada ao 
progresso técnico pela Comissão, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º;

Or. en

Justificação

O "calor residual" é o calor excedentário gerado pela produção de electricidade ou por 
outros processos industriais e deve ser considerado uma energia de uma fonte renovável.  
Por "arrefecimento natural" entende-se o arrefecimento proveniente dos fundos marinhos, 
dos lagos e dos rios.
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A fim de ter em conta o futuro desenvolvimento de novas tecnologias, a Comissão deverá ser 
autorizada a alterar a definição através de um procedimento de comitologia.

Alteração 341
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta definição pode ser adaptada ao 
progresso técnico pela Comissão, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º;

Or. en

Justificação

Com base na Directiva 2001/77, relativa à promoção de electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis, a definição de energia renovável não abrange diversas fontes e 
tecnologias, como os esgotos de águas residuais. A fim de ter em conta o futuro 
desenvolvimento de novas tecnologias, a Comissão deverá ser autorizada a alterar a 
definição através de um procedimento de comitologia.

Alteração 342
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta definição será obrigatoriamente 
pautada pelo progresso técnico, podendo 
ser adaptada pela Comissão nos termos do
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
21.º;

Or. de
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Justificação

A fim de ter em conta a evolução de novas tecnologias, a Comissão deverá poder alterar a 
definição em apreço através de um procedimento de comitologia.

Alteração 343
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A)  "Energia aerotérmica": a energia 
armazenada sob a forma de calor no ar;

Or. en

Justificação

O direito comunitário não prevê uma definição harmonizada de energia aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica. Por conseguinte, a directiva deverá prever as referidas 
definições.

Por "energia aerotérmica" entende-se a energia térmica presente no ar (a atmosfera da 
Terra).

Alteração 344
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B)  “Energia geotérmica”: a energia 
armazenada sob a forma de calor debaixo 
da superfície sólida da Terra;

Or. en
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Justificação

O direito comunitário não prevê uma definição harmonizada de energia aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica. Por conseguinte, a directiva deverá prever as referidas 
definições.

Por "energia geotérmica" entende-se a energia térmica presente debaixo da superfície sólida 
da Terra.

Alteração 345
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) "Energia hidrotérmica": a energia 
armazenada sob a forma de calor nas 
águas superficiais;

Or. en

Justificação

O direito comunitário não prevê uma definição harmonizada de energia aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica. Por conseguinte, a directiva deverá prever as referidas 
definições.

Por "energia hidrotérmica" entende-se a energia térmica presente nas águas superficiais 
(como os rios, os lagos ou o mar).

Alteração 346
Gunnar Hökmark

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), 

(b) “Biomassa”: as matérias biológicas 
que não estejam completamente 
decompostas ou petrificadas; 
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silvicultura e indústrias afins, bem como a 
fracção biodegradável de resíduos 
industriais e urbanos;

Or. en

Justificação

A biomassa foi definida de uma forma restritiva enumerando produtos e resíduos por sector 
do que há que considerar biomassa. Uma definição mais ampla e genérica permitiria 
abranger igualmente os diversos tipos de biomassa.

Alteração 347
Eija-Riitta Korhola

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”: as matérias biológicas 
que não estejam completamente 
decompostas ou petrificadas;

Or. en

Justificação

A definição de "biomassa" é demasiado restritiva, excluindo algumas/novas fontes renováveis 
(como as algas). Uma definição mais ampla permitiria abranger os diversos tipos de 
biomassa. Em ecologia, a biomassa é definida como matéria orgânica.
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Alteração 348
Anni Podimata

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 biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e 
de indústrias afins, a fracção biodegradável 
dos resíduos industriais e urbanos, bem 
como os esgotos de águas residuais;

Or. en

Alteração 349
Reino Paasilinna

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 biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e 
de indústrias afins, a turfa, bem como a 
fracção biodegradável dos resíduos 
industriais e urbanos.

Or. en

Justificação

A turfa é a fracção biodegradável de uma massa vegetal parcialmente decomposta e uma 
importante fonte de energia renovável em muitos países europeus como a Irlanda, a 
Finlândia, a Estónia, o Reino Unido (Escócia), a Polónia, o Norte da Alemanha, os Países 
Baixos, a Suécia e a Dinamarca.
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Alteração 350
Lena Ek

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 biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e 
de indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos e da aquicultura.

Or. en

Justificação

As algas são uma fonte de energia em crescimento, pelo que o termo "aquicultura" deve ser 
incluído neste artigo. 

Alteração 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 biodegradável de 
produtos e resíduos provenientes da 
agricultura (incluindo substâncias vegetais 
e animais), da aquicultura, da silvicultura 
e das indústrias conexas, bem como a 
fracção biodegradável dos resíduos 
industriais e urbanos;

Or. es

Justificação

Na proposta da Comissão, a definição de biomassa não inclui os produtos da aquicultura, 
entre os quais se contam as algas, que se crê possuírem um potencial significativo para a 
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produção de biodiesel de segunda geração.

Alteração 352
Vittorio Prodi

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 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 e a fracção que pode ser 
convertida em gás através de um processo 
a alta temperatura;

Or. it

Justificação

A modificação pretende apenas completar a definição de biomassa já fornecida pelo artigo.

Alteração 353
Hannes Swoboda

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 biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e 
de indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos de origem não fóssil.

Or. en
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Justificação

Para evitar confusões no que respeita ao âmbito da directiva, deve ser clarificada a definição 
de biomassa, excluindo especificamente os subprodutos do processo de refinação mineral.

Alteração 354
Anne Laperrouze

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 biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e 
de indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos de origem não fóssil.

Or. en

Justificação

Para evitar confusões no que respeita ao âmbito da directiva, deve ser clarificada a definição 
de biomassa, excluindo especificamente os subprodutos do processo de refinação mineral.

Alteração 355
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) “Consumo final de energia”: os 
produtos energéticos fornecidos para fins 
energéticos à indústria transformadora, 
aos transportes, aos agregados familiares, 
aos serviços, à agricultura, à silvicultura e 
às pescas, incluindo o consumo de 
electricidade e calor pelo ramo da energia 
para a produção de electricidade e calor e 

(c) “Consumo final de energia”: os 
produtos energéticos fornecidos para fins 
energéticos aos consumidores finais, 
incluindo o consumo de electricidade e 
calor pelo ramo da energia para a produção 
de electricidade e calor e incluindo as 
perdas de electricidade e calor na 
distribuição;
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incluindo as perdas de electricidade e calor 
na distribuição;

Or. en

Justificação

Os consumidores finais são uma categoria completamente abrangente.

Alteração 356
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) “Consumo final de energia”: os 
produtos energéticos fornecidos para fins 
energéticos à indústria transformadora, aos 
transportes, aos agregados familiares, aos 
serviços, à agricultura, à silvicultura e às 
pescas, incluindo o consumo de 
electricidade e calor pelo ramo da energia 
para a produção de electricidade e calor e 
incluindo as perdas de electricidade e 
calor na distribuição;

(c) “Consumo final de energia”: os 
produtos energéticos fornecidos para fins 
energéticos à indústria transformadora, aos 
transportes, aos agregados familiares, aos 
serviços, à agricultura, à silvicultura e às 
pescas;

Or. de

Justificação

O cálculo do consumo final deveria ser efectuado com base em terminologia técnica e 
estatísticas internacionais que, paralelamente, cumpriria harmonizar. 
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Alteração 357
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica proveniente, pelo menos 
em 50%, do calor residual, da co-geração 
de calor e electricidade ou de energias 
renováveis, sob a forma de vapor, de água 
quente ou de líquidos refrigerados, a partir 
de uma fonte de produção central através 
de um sistema de transporte e distribuição
a um ou mais consumidores;

Or. de

Justificação

Não é só em edifícios que a energia é consumida, já que também é utilizada em instalações 
que não são forçosamente classificáveis como edifícios. A fim de obviar a diferenciações que 
carecem de objectividade, dever-se-á utilizar o conceito de "consumidor", que é neutro.

Alteração 358
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios ou a um 
cliente industrial, para o aquecimento ou 
arrefecimento de espaços ou processos;
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Or. de

Justificação

Deveria ficar claro que a presente definição compreende a utilização de aquecimento e 
arrefecimento no caso de clientes industriais.

Alteração 359
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos ou para a preparação de 
água quente;

Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento não servem apenas para o aquecimento ou arrefecimento de 
espaços ou processos mas também para a preparação de água quente. Ao cobrirem estes 
tipos de procura, os sistemas de aquecimento contribuem para a substituição dos 
combustíveis fósseis.
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Alteração 360
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos e provenientes de fontes de 
energia renováveis ou para o aquecimento 
de água;

Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento são amplamente usados para o aquecimento de água. Isto deve 
ser igualmente incluído na directiva.

Alteração 361
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos e provenientes de fontes de 
energia renováveis ou para o aquecimento 
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de água;

Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento não são usados apenas para o aquecimento ou arrefecimento de 
espaços ou processos mas também para o aquecimento de água nos edifícios.

Alteração 362
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos e provenientes de fontes de 
energia renováveis ou para o aquecimento 
de água;

Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento não são usados apenas para o aquecimento ou arrefecimento de 
espaços ou processos mas também para o aquecimento de água nos edifícios.
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Alteração 363
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) “Energia geotérmica”,  energia 
solar armazenada nas camadas superiores 
da crosta terrestre e obtida a partir de 
rochas, água e solos moles. 

Or. sv

Justificação

São utilizadas diferentes técnicas para recuperar a energia térmica do solo e das rochas. Um 
vez que vários Estados-Membros aplicam diferentes avaliações de impacto ambiental e 
procedimentos de autorização dependendo do facto de a energia recuperada ser obtida a 
partir do solo (energia solar armazenada) ou ser energia geotérmica de origem geológica, 
importa também operar essa distinção nas definições.

Alteração 364
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d-B)(nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) “Calor geotérmico”, a energia com 
origem num processo geológico e 
armazenada sob a forma de calor debaixo 
da superfície sólida da Terra.

Or. sv

Justificação

São utilizadas diferentes técnicas para recuperar a energia térmica do solo e das rochas. Um 
vez que vários Estados-Membros aplicam diferentes avaliações de impacto ambiental e 
procedimentos de autorização dependendo do facto de a energia recuperada ser obtida a 
partir do solo (energia solar armazenada) ou ser energia geotérmica de origem geológica, 
importa também operar essa distinção nas definições.
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Alteração 365
Werner Langen

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 nos termos 
do anexo VII;

Or. de

Justificação

Cumpre retomar as definições constantes do artigo 2.º da Directiva 2003/30, a fim de 
garantir a continuidade e a clareza jurídica. A definição de bioetanol tem de ser adaptada à 
nomenclatura em vigor.

Alteração 366
Mechtild Rothe

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 biomassa1;

____________
1 As subcategorias de combustíveis serão definidas 
em conformidade com a Directiva 2003/30/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio 
de 2003, relativa à promoção da utilização de 
biocombustíveis ou de outros combustíveis 
renováveis nos transportes.

Or. en
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Justificação

A Directiva 2003/30/CE fornece definições específicas em matéria de biocombustíveis e deve 
ser-lhes feita uma referência numa nota de rodapé.

Alteração 367
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) “Biocombustível celulósico”:
biocombustível derivado de qualquer tipo 
de celulose, hemicelulose, ou lenhina, 
produzido a partir de biomassa renovável.

Or. en

Alteração 368
Henrik Lax

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) "Zonas húmidas": zonas cobertas 
ou saturadas de água de forma 
permanente";

Or. en

Justificação

Como as zonas húmidas fazem parte dos critérios de sustentabilidade descritos no artigo 15 
têm de ser caracterizadas. Mas existem solos que não são classificados como zonas húmidas, 
mas podem estar cobertos de água durante grande parte do ano, especialmente se houver 
humidade na atmosfera. Por isso, só a cobertura de água permanente pode ser aceite como 
critério para definir as zonas húmidas.



AM\728453PT.doc 83/117 PE407.891v01-00

PT

Alteração 369
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) "Zonas abandonadas, degradadas 
ou marginais", zonas que não são 
florestas nem zonas húmidas desde 1990, 
que não têm um elevado valor de 
preservação nem estão próximas de zonas 
desse tipo, não se situam numa zona de 
valor natural ou numa zona protegida 
publicamente e não são utilizadas para a 
agricultura desde há pelo menos dez 
anos; todavia, este período pode ser mais 
curto ou mais longo dependendo do facto 
de o solo se situar no Norte ou no Sul da 
Europa e em função de factores como  
sejam a altitude, a zona climática ou a 
fauna e flora tradicionais.

Or. sv

Justificação

A definição de uma zona abandonada, degradada ou marginal varia de Estado-Membro para 
Estado-Membro, o mesmo sucedendo com as razões que levam a classificar determinados 
tipos de solo nesta categoria.  Nos países em que o ciclo natural de crescimento da floresta é 
de 100 ou 120 anos, os valores-limite mencionados no relatório não são viáveis.   Esta a 
razão pela qual as regiões setentrionais da Escandinávia (que constituem cerca de 50% 
nestes países) não podem ser classificadas como “zonas degradadas”.  Em algumas regiões 
da Europa, permite-se que os solos se reconstituam durante longos períodos, com o objectivo 
de preservar a flora e a fauna tradicionais.

Alteração 370
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) “Garantia de origem”: um documento (g) “Garantia de origem”: um documento 
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electrónico com a função de comprovar 
que uma dada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis;

electrónico com a função de comprovar 
que uma dada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis e é 
passível de ser transferida em  
conformidade com o disposto na presente 
directiva;

Or. de

Justificação

Deveria constituir norma a possibilidade de transferir garantias de origem, a fim de  que as 
metas da UE sejam alcançadas com o mínimo de custos para os cidadãos.  No artigo 9.º, 
estão consignadas disposições a aplicar nos casos em que o comércio de garantias de origem 
seja lesivo da segurança do abastecimento de um Estado-Membro. 

Alteração 371
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) “Garantia de origem”: um documento 
electrónico com a função de comprovar 
que uma dada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes renováveis;

(g) “Garantia de origem”: um documento 
electrónico com a função de comprovar 
que uma dada quantidade de energia foi 
produzida a partir de fontes sustentáveis;

Or. en

Alteração 372
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "certificado de contabilização dos 
objectivos (CCO)": um documento 
electrónico específico destinado a 
comprovar que uma dada quantidade de 
energia foi produzida a partir de fontes 
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renováveis e pode ser contabilizada a 
título dos objectivos vinculativos no 
Estado-Membro de emissão ou em outros 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Os certificados de transferência destinam-se exclusivamente a ser contabilizados a título dos 
objectivos, não podendo ser assimilados a garantias de origem.   

Alteração 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) “Regime de apoio”: um sistema, 
resultante de uma intervenção no mercado 
por um Estado-Membro, que ajuda a 
energia proveniente de fontes renováveis a 
encontrar um mercado, reduzindo o custo 
de produção da energia, aumentando o 
preço pelo qual esta pode ser vendida, ou 
aumentando, por meio de uma obrigação 
de utilizar energias renováveis ou de 
outra forma, o volume de energias 
renováveis adquiridas;

(h) “Regime de apoio”: um sistema 
resultante de uma intervenção de um 
Estado-Membro destinada a criar ou a 
reforçar incentivos para a expansão da 
utilização da energia proveniente de fontes 
renováveis. Os regimes nacionais de apoio 
incluem, em particular, obrigações em 
matéria de utilização de energias 
renováveis, ajudas ao investimento, 
isenções, deduções ou reembolsos fiscais e 
regimes de apoio directo aos preços, em 
particular regimes de prémios e de tarifas 
de aquisição;

Or. es

Justificação

Os regimes de apoio às energias renováveis são instrumentos decisivos que permitiram que 
estas fontes ocupem o lugar que actualmente ocupam na UE e também para o seu 
desenvolvimento futuro, devendo, por conseguinte, ser adequadamente definidos e tidos em 
conta na presente directiva.
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Alteração 374
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) “Regime de apoio”: um sistema, 
resultante de uma intervenção no 
mercado por um Estado-Membro, que 
ajuda a energia proveniente de fontes 
renováveis a encontrar um mercado, 
reduzindo o custo de produção da energia, 
aumentando o preço pelo qual esta pode ser 
vendida, ou aumentando, por meio de uma 
obrigação de utilizar energias renováveis 
ou de outra forma, o volume de energias 
renováveis adquiridas;

(h) “Regime de apoio”: um sistema que 
ajuda a energia proveniente de fontes 
renováveis a encontrar um mercado, 
reduzindo o custo de produção da energia, 
aumentando o preço pelo qual esta pode ser 
vendida, ou aumentando, por meio de uma 
obrigação de utilizar energias renováveis 
ou de outra forma, o volume de energias 
renováveis adquiridas. Estes regimes de 
apoio compreendem, em particular, 
obrigações em matéria de quotas com 
certificados verdes negociáveis, auxílios 
ao investimento, isenções ou 
desagravamentos fiscais, reembolsos 
fiscais e regimes de apoio directo dos 
preços, sobretudo sistemas de retribuição 
e de prémios pela alimentação da rede;

Or. de

Justificação

O apoio específico e a promoção das tecnologias respeitantes às energias renováveis devem
processar-se por intermédio de tarifas nacionais de alimentação da rede. 

Alteração 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A)  “Certificado de transferência”: um 
documento electrónico específico 
destinado a comprovar que uma dada 
quantidade de energia foi produzida a 
partir de fontes renováveis e que é tido em 
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conta a título da obtenção dos objectivos 
dos Estados-Membros;

Or. de

Justificação

O certificado de transferência destina-se a provar a quota de energia renovável por parte dos 
Estados-Membros, ao passo que a garantia de origem serve de prova para os produtores, 
fornecedores ou consumidores de energia. 

Alteração 376
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "Novas instalações": instalações 
que produzem energia a partir de fontes 
renováveis e que entraram em 
funcionamento após a entrada em vigor 
da presente directiva ou nas quais, após a 
entrada em vigor da presente directiva, é 
utilizada biomassa como combustível, em 
vez de fontes de energia convencionais, ou 
instalações cuja capacidade de produção 
aumentou após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. de

Justificação

A definição de "novas instalações" permite uma simplificação do texto, bem como a inclusão 
de mudanças nas fontes de energia e de aumentos de capacidade.
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Alteração 377
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "instalação de cogeração" uma 
instalação de produção de electricidade e 
de energia térmica sob a forma de vapor, 
de água quente ou líquidos refrigerantes 
para o aquecimento ou o arrefecimento de 
locais ou para o aquecimento, o 
arrefecimento ou a produção de vapor 
para instalações industriais.

Or. fr

Justificação

As instalações de cogeração desempenham um papel muito importante nos sistemas 
energéticos dos países da União Europeia e vão desempenhar um papel ainda mais 
importante nos próximos anos enquanto a parte de energia proveniente da biomassa vai 
aumentar. As instalações de cogeração funcionam com rendimentos muito elevados (muito 
mais do que as centrais térmicas clássicas ou caldeiras industriais ou residenciais) e 
oferecem perspectivas muito interessantes no âmbito de uma utilização combinada com a 
biomassa ou o biogás.

Alteração 378
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "Crédito de biocombustível 
negociável": um documento electrónico 
que tem como função fornecer a prova de 
que uma determinada quantidade de 
biocombustível em termos energéticos, 
que responde aos critérios de 
sustentabilidade relevantes previstos no 
artigo 15, foi fornecido para ser 
consumido como combustível de 
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transporte num mercado da UE.

Or. en

Justificação

O sistema de garantias de origem deve ser alargado de forma a incluir os biocombustíveis 
num sistema de créditos negociáveis independente, para que se possam atingir os objectivos 
em matéria de biocombustíveis de forma mais flexível e evitar a circulação física 
desnecessária dos biocombustíveis. O sistema proposto servirá de interface com as medidas 
regulamentares de apoio aos biocombustíveis actualmente aplicadas pelos Estados-Membros, 
como as obrigações em matéria de biocombustíveis, e baseia-se nos sistemas de créditos 
negociáveis aos biocombustíveis, que já existem em muitos Estados-Membros da União 
Europeia, além de permitir a sua harmonização.

Alteração 379
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "biometano": metano produzido a 
partir de fontes renováveis e cuja 
qualidade é melhorada para alcançar a 
qualidade do gás natural.

Or. en

Justificação

O biometano (metano produzido a partir de fontes renováveis cuja qualidade é melhorada 
para alcançar a qualidade do gás natural), que faz parte da definição de biocombustíveis, é 
constantemente ignorado.
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Alteração 380
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "Zonas de elevado valor de 
preservação":
– zonas que, a nível internacional, 
regional ou nacional, contenham 
concentrações significativas de valores de 
biodiversidade (por exemplo, espécies 
endémicas, espécies ameaçadas de 
extinção, refúgios);
– zonas paisagísticas que, a nível 
internacional, regional ou nacional, têm 
populações viáveis, constituídas, 
totalmente ou em grande parte, por 
espécies naturais, em padrões normais de 
distribuição e abundância;
– zonas que fazem parte de, ou contêm, 
ecossistemas raros, ameaçados ou em 
perigo;
– zonas que prestam serviços básicos à 
natureza em situações críticas (por 
exemplo, protecção da bacia hidrográfica, 
controlo da erosão);
– zonas que satisfazem as necessidades 
básicas das comunidades locais (por
exemplo, em termos de subsistência ou de 
saúde);
– zonas críticas para a identidade cultural 
tradicional de comunidades locais (zonas 
de importância cultural, ecológica, 
económica ou religiosa identificadas em 
colaboração com as comunidades em 
questão).

Or. en

Justificação

É necessário definir “zonas de elevado valor de preservação” no n.º 3 do artigo 15. O 
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quadro relativo às zonas de elevado valor de preservação foi originalmente desenvolvido 
pelo Conselho de Gestão Florestal (incluído agora no sistema de certificação deste 
Conselho) e constitui um quadro rigoroso para a identificação de zonas de elevado valor de 
preservação susceptíveis de ser ou não protegidas ao abrigo da legislação nacional ou de 
convenções internacionais.

Alteração 381
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "Subsectores dos transportes": 
transportes ferroviários, rodoviários e vias 
navegáveis interiores.

Or. de

Justificação

De acordo com o princípio do poluidor-pagador (Tratado CE, título XIX, artigo 174.º, n.º 2), 
os operadores dos transportes actualmente responsáveis pelo maior consumo de energias 
fósseis e pelas emissões mais elevadas de CO2 devem dar a maior contribuição para o 
aumento da percentagem de energias renováveis. A definição de subsectores dos transportes 
é indispensável para uma repartição justa e transparente dos encargos.

Alteração 382
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) "fornecedor de combustível": 
entidade jurídica que fornece os 
combustíveis para o transporte rodoviário 
ao mercado de consumo, geralmente no 
ponto de cobrança do imposto.

Or. en
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Justificação

Deve estabelecer-se uma distinção clara entre o abastecedor de biocombustíveis, que é 
responsável pela obtenção de um certificado válido, e o fornecedor de combustíveis, que é 
responsável pela entrega do certificado no âmbito do processo de declaração destinado a 
garantir o cumprimento das disposições. O abastecedor de biocombustíveis participa 
directamente na cadeia de abastecimento de biocombustíveis e tem por isso acesso a todos os 
dados sobre os gases com efeito de estufa e a sustentabilidade e deveria, por isso, ser 
responsável. A definição clara das responsabilidades reforça a propriedade, o cumprimento e 
a integridade dos dados.

Alteração 383
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-C) "abastecedor de biocombustível" 
entidade jurídica que produz o 
biocombustível na União Europeia, ou 
fora da União Europeia para exportação 
para a União Europeia.

Or. en

Justificação

Deve estabelecer-se uma distinção clara entre o abastecedor de biocombustíveis, que é 
responsável pela obtenção de um certificado válido, e o fornecedor de combustíveis, que é 
responsável pela entrega do certificado no âmbito do processo de declaração destinado a 
garantir o cumprimento das disposições. O abastecedor de biocombustíveis participa 
directamente na cadeia de abastecimento de biocombustíveis e tem por isso acesso a todos os 
dados sobre os gases com efeito de estufa e a sustentabilidade e deveria, por isso, ser 
responsável. A definição clara das responsabilidades reforça a propriedade, o cumprimento e 
a integridade dos dados.
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Alteração 384
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-D) "balanço de massa": método através 
do qual pode ser demonstrado que o lote 
da matéria-prima ou biocombustível em 
causa foi retirado de uma reserva física 
na qual tinha sido previamente 
adicionada a matéria-prima ou o 
biocombustível cujas características de 
sustentabilidade são descritas em 
documentação associada e que a 
quantidade retirada de matéria-prima ou 
biocombustível com a qual esta 
documentação está associada não excede 
a quantidade adicionada.

Or. en

Justificação

Estas definições são propostas pela Comissão no documento SEC(2008)0085 – Volume II 
(Documento de trabalho dos serviços da Comissão). O sistema de sustentabilidade europeu 
para os biocombustíveis deve reconhecer os dois sistemas práticos para gerir a informação 
através da cadeia de abastecimento (balanço da massa, certificados negociáveis) e não impor 
um único método. Deve ser dada aos operadores flexibilidade para que possa ser utilizado o 
melhor método para cada caso, garantindo assim que os biocombustíveis sustentáveis sejam 
produzidos da forma mais rentável.

Alteração 385
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea i-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-E) "certificados negociáveis": método 
através do qual pode ser demonstrado que 
uma quantidade de matéria-prima ou 
biocombustível igual à quantidade do lote 
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em questão e com as características de 
sustentabilidade descritas em 
documentação associada foi produzida 
num qualquer lugar do mundo e que esta 
documentação não foi nem será associada 
a qualquer outro lote de biocombustível 
para efeitos de verificação da 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Estas definições são propostas pela Comissão no documento SEC(2008)0085 – Volume II 
(Documento de trabalho dos serviços da Comissão). O sistema de sustentabilidade europeu 
para os biocombustíveis deve reconhecer os dois sistemas práticos para gerir a informação 
através da cadeia de abastecimento (balanço de massa, certificados negociáveis) e não impor 
um único método. Deve ser dada aos operadores flexibilidade para que possa ser utilizado o 
melhor método para cada caso, garantindo assim que os biocombustíveis sustentáveis sejam 
produzidos da forma mais rentável.

Alteração 386
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

Metas para a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis

Metas e medidas para a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis

Or. en

Alteração 387
Mechtild Rothe

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 

1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
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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. 

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 a fim de garantir que seja 
atingida a meta obrigatória de, pelo 
menos, 20% de fontes de energia 
renováveis no consumo energético final 
da Comunidade até 2020.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de Março de 2007 decidiu fixar uma meta obrigatória de 20% de fontes 
de energia renováveis até 2020.

Alteração 388
Lambert van Nistelrooij

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, desde que tal possa ser feito de 
maneira sustentável.

Or. en

Justificação

Quando a meta não pode ser alcançada de maneira sustentável, a data deve ser protelada.
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Alteração 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Dois ou mais Estados-Membros podem
alcançar conjuntamente os objectivos 
enunciados na Parte A do Anexo I, a fim 
de tirar partido dos efeitos de sinergia.
(a) Os Estados-Membros podem para o 
efeito criar um sistema que permita a 
transmissão a terceiros de certificados de 
contabilização dos objectivos (CCO), os 
quais podem ser tidos em conta a título 
dos objectivos nacionais, em aplicação do 
artigo 10.º.
(b) Dois ou mais Estados-Membros podem 
decidir transferir estatisticamente entre si 
a energia proveniente de fontes de energia 
renováveis, a fim de que estas possam ser 
contabilizadas a título dos seus objectivos 
nacionais.
(c) Os Estados-Membros podem decidir 
realizar projectos comuns, em cujo 
contexto um ou vários Estados-Membros 
apoiam projectos que visem a promoção 
de energias renováveis num outro 
Estado-Membro, por forma a que a 
energia renovável assim produzida possa 
ser contabilizada proporcionalmente.
(d) Dois ou mais Estados-Membros podem 
decidir realizar conjuntamente objectivos, 
procedendo, para o efeito, nomeadamente, 
à criação de um sistema de apoio mútuo 
transfronteiriço ou abrindo os seus 
sistemas nacionais à energia proveniente 
de outros Estados-Membros. Neste caso, 
devem comprovar, em conjunto, a quota 
de energia renovável no consumo final de 
energia, de que dariam conjuntamente 
conta se realizassem os seus objectivos a 
título individual.
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Or. de

Justificação

A abordagem flexível entre os Estados-Membros é necessária para poder atingir os 
objectivos.

Alteração 390
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso não exista, à escala europeia, 
um sistema de apoio à energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis, é necessário que os diversos 
sistemas de apoio nacionais contribuam 
eficazmente para a realização dos 
objectivos visados na presente directiva, 
designadamente:
a) a realização dos objectivos de 
desenvolvimento estabelecidos a nível 
nacional e comunitário,
b) a realização dos objectivos ambientais 
que presidem aos sistemas nacionais de 
apoio, de molde a tirar o melhor partido 
dos potenciais nacionais e da situação 
específica observada em cada 
Estado-Membro, bem como
c) a garantia de um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado.
A fim de poder aplicar eficazmente os 
objectivos visados na presente directiva, 
os Estados-Membros devem decidir 
livremente se, e em que proporção, a 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis noutros Estados-Membros 
pode ser contabilizada a título de apoio ao 
respectivo regime nacional. Tal pode, se 
necessário, comportar uma limitação das 
trocas comerciais.
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Or. de

Justificação

A utilização dos sistemas nacionais de apoio é, neste momento, o instrumento mais promissor 
para atingir os objectivos da presente directiva.

Alteração 391
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A meta global da União Europeia 
para o consumo de fontes de energia 
renováveis em percentagem do consumo 
global final de energia em 2020 será de, 
pelo menos, 20%. 

Or. en

Justificação

Além de uma verdadeira integração do mercado da energia renovável no mercado da energia 
existente, o objectivo desta directiva é garantir que a Comunidade cumpra a sua meta de 
20% de energias renováveis em 2020, como decidiram os 27 Chefes de Estado em Março de 
2007.

Alteração 392
Herbert Reul

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 

Suprimido
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estabelecida na Parte B do Anexo I.

Or. de

Justificação

Só deve ser estabelecido o objectivo final, pois, no âmbito da subsidiariedade, devem ser os 
próprios Estados-Membros a decidir como e quando cumprir os seus objectivos, sobretudo 
porque isto também depende de avanços tecnológicos – impossíveis de prever.

Alteração 393
Fiona Hall

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. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior às metas 
intermédias mínimas vinculativas
estabelecidas na Parte B do Anexo I.

Or. en

Justificação

São necessárias metas intermédias vinculativas para que possam fazer-se progressos rápidos 
no desenvolvimento das fontes renováveis de energia.

Alteração 394
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na ausência de um regime de apoio à 
escala da União Europeia, e para garantir 
que os regimes nacionais de apoio 
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permitam prosseguir eficazmente os 
objectivos da presente Directiva, caberá a 
cada Estado-Membro decidir se, e até que 
ponto, concede à energia produzida a 
partir de fontes renováveis noutros 
Estados-Membros o direito de beneficiar 
do regime de apoio nacional e se, e até 
que ponto, concede à energia produzida a 
partir de fontes renováveis no seu 
território o direito a beneficiar do regime 
de apoio nacional doutro Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a realçar uma vez mais a necessidade de que os regimes de apoio 
nacionais se mantenham sob o controlo dos Estados-Membros.

Alteração 395
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Dois ou mais Estados-Membros 
podem realizar as suas metas vinculativas 
nacionais individuais através de 
actividades conjuntas, em conformidade 
com os artigos 9, 10 e 10-A.

Or. en

Justificação

A cooperação bilateral e multilateral para a prossecução das metas individuais nacionais 
pode permitir aos Estados-Membros desenvolver as energias renováveis de forma mais 
flexível e eficiente.
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Alteração 396
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

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, mas 
apenas se a energia proveniente de fontes 
renováveis utilizada nos transportes 
satisfizer os critérios de sustentabilidade 
ambiental contemplados no artigo 15.º. A 
meta será submetida a revisões periódicas 
de três em três anos a partir de 2012, com 
base nos relatórios da Comissão 
mencionados no artigo 20.º.

No cálculo, para efeitos do primeiro 
parágrafo, da energia total consumida 
nos transportes, não serão tidos em conta 
outros produtos petrolíferos para além da 
gasolina e do gasóleo.

Or. en

Justificação

Devido a todas as dúvidas em relação aos efeitos produzidos pelo rápido aumento da 
produção de biocombustíveis baseada nos agrocombustíveis prevalece um argumento 
convincente favorável a uma abordagem cautelosa e gradual. A meta vinculativa proposta de 
10% afigura-se demasiado optimista. O objectivo não deve ser atingir a meta a todo o custo, 
mas antes aplicar políticas que tenham um benefício significativo para o ambiente. A 
abordagem mais sensata seria, por conseguinte, a redução da meta e a instauração de uma 
política baseada em revisões periódicas – “aprender com a prática” –, tendo sempre em 
consideração os objectivos globais, a metodologia e o quadro político.
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Alteração 397
Nikolaos Vakalis

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 2015 seja, pelo menos, 
igual a 4% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro. A 
Comissão, com base nos resultados da 
monitorização e da apresentação dos 
relatórios previstos no artigo 20, poderá 
propor, se necessário, a modificação da 
presente Directiva a fim de que os 
Estados-Membros garantam que a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis utilizada nos transportes 
aumente entre 2015 e 2020. 

Or. en

Justificação

Até 2015 deveria ser fixada uma meta mais baixa, baseada em dados actualizados e na forma 
como os biocombustíveis de segunda geração evoluirão no futuro, aumentando-a mais tarde. 
A quota de 4% resulta da trajectória indicativa do Anexo I B, de acordo com a qual, no fim 
de 2014, os Estados-Membros deverão ter atingido 35% da sua meta de 2020. Se aplicarmos 
a fórmula matemática do Anexo I B e tivermos em conta que os biocombustíveis em 2005 
representavam 1% do combustível utilizado nos transportes, conclui-se que a meta para 2015 
deve ser de cerca de 4% (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Alteração 398
Pilar Ayuso

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 

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

fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro, mas 
apenas se a energia proveniente de fontes 
renováveis utilizada nos transportes 
satisfizer os critérios de sustentabilidade 
ambiental contemplados no artigo 15.º. 
Até ao fim de 2015, os Estados-Membros 
podem fixar uma meta de, pelo menos, 1% 
do consumo final de energia para o 
transporte que utilize biocombustíveis 
celulósicos, biogás e biocombustíveis 
produzidos a partir de óleos usados 
animais ou vegetais ou de óleos vegetais 
não alimentares. Os Estados-Membros 
garantem que, em 2020, pelo menos 2% 
do consumo final ou da energia utilizada 
nos transportes será proveniente de 
biocombustíveis celulósicos, biogás e 
biocombustíveis produzidos a partir de 
óleos usados animais ou vegetais ou de 
óleos vegetais não alimentares. As metas 
serão submetidas a revisões periódicas de 
três em três anos a partir de 2012, com 
base nos relatórios da Comissão tal como 
previsto no artigo 20.º.

Or. en

Justificação

Para garantir que a meta seja atingida de forma progressiva depois da entrada em vigor da 
directiva, é necessária uma meta intermédia em 2015. O Conselho Europeu fixou como uma 
das condições para uma meta de 10% de fontes renováveis nos transportes a possibilidade de 
utilizar biocombustíveis de segunda geração. Ao fixar uma sub-meta para biocombustíveis 
celulósicos e avançados esta condição é satisfeita.
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Alteração 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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 igual a 10% do 
consumo final de energia nos transportes 
nesse Estado-Membro.

Para o período até 2020, a União 
Europeia estabelece valores mínimos 
intercalares de 6% para 2012 e 8% para 
2016.

Or. de

Justificação

A quota das energias renováveis no sector dos transportes é um objectivo muito ambicioso, 
pelo que um objectivo de 10% até 2020 é suficiente por agora. Os objectivos intercalares 
obrigatórios previstos no n.º 3 do artigo 3.º para os biocombustíveis são necessários como 
roteiro para o desenvolvimento da economia europeia dos biocombustíveis.

Alteração 400
Herbert Reul

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 fontes renováveis 
consumida nos transportes rodoviários em 
2020 seja, pelo menos, igual a 10% da 
base energética nesse Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

Em princípio, 10% de combustíveis renováveis para o transporte rodoviário não significam 
uma quota de 10% de energia de fontes renováveis. O texto revisto garantirá coerência com 
os princípios globais contemplados na directiva e, em particular, com a metodologia de 
cálculo do Anexo VII.

Alteração 401
Dorette Corbey

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. 
Pelo menos 30% desta meta será 
alcançada recorrendo à electricidade ou 
ao hidrogénio a partir de fontes de 
energia renováveis ou à energia 
produzida a partir de biomassa lenhino-
celulósica ou algas.

Or. en

Justificação

A meta de utilização de 10% de energias renováveis no sector dos transportes pode ser 
alcançada recorrendo a fontes de energia como a biomassa, a electricidade ou o hidrogénio. 
Num mercado perfeito, as opções entre as tecnologias podem ser deixadas ao critério dos 
respectivos intervenientes. Porém, o que acontece é que o mercado tende a enveredar pelas 
opções mais lucrativas. No entanto, o mercado tende a escolher as opções com mais rápida 
rentabilidade do investimento. Para promover opções prometedoras tais como a electricidade 
e o hidrogénio, é necessário fixar sub-metas. Além disso, é generalizada a preocupação 
relativamente à meta prevista – a AEA, por exemplo, recomendou que o consumo da 
chamada primeira geração de biocombustíveis fosse inferior a 10%.
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Alteração 402
Paul Rübig

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. No 
caso da energia eléctrica para os 
caminhos-de-ferro, que é fornecida pelos 
produtores ou distribuidores de 
electricidade, aplica-se à quota de energia 
renovável o mesmo objectivo que se aplica 
à quota de energia renovável no consumo 
energético do transporte rodoviário.
Cada Estado-Membro indica, para os 
subsectores do sector dos transportes, 
qual a quota da contribuição que cada um 
dos subsectores dará para o cumprimento 
deste objectivo global e qual será a meta 
da quota de energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo energético final 
dos subsectores até 2020.

Or. de

Justificação

Sem a alteração proposta, o objectivo substancialmente mais ambicioso do sector da energia 
para a quota de energia renovável aplicar-se-ia aos caminhos-de-ferro eléctricos, mas não 
ao resto do sector dos transportes. Esta alteração impede que o transporte ferroviário seja 
sobrecarregado com encargos adicionais excessivamente elevados. A alteração assegura o 
respeito do princípio do poluidor-pagador (Tratado CE, título XIX, artigo 174.º, n.º 2), bem 
como a transparência quanto à repartição dos encargos.
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Alteração 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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, 
sendo que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para a quota 
devem satisfazer os critérios de 
sustentabilidade ambiental contemplados 
no artigo 15.º. No final de 2015, os 
Estados-Membros podem estabelecer uma 
quota de pelo menos 1% do consumo final 
de energia a partir de biocombustível 
celulósico nos transportes.
Cada Estado-Membro deve assegurar que 
a sua quota de energia proveniente de 
biocombustível celulósico consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 2% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu estabeleceu como uma das condições para atingir a quota de 10% a 
disponibilidade de biocombustíveis de segunda geração. Com a fixação de uma sub-meta 
para o biocombustível celulósico esta condição fica preenchida.
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Alteração 404
Fiona Hall

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 e 
que a sua eficiência energética a nível dos 
transportes aumente 20% até 2020, 
tomando 2005 como ano de base. As 
fontes de energia renováveis nos 
transportes devem cumprir os critérios de 
sustentabilidade social e ambiental 
referidos no artigo 15.º e devem ser 
revistas todos os anos a partir de 2010, 
com base nos relatórios apresentados pela 
Comissão em conformidade com o artigo 
20.º.

Or. en

Justificação

Uma vez que a quota da energia proveniente de fontes renováveis constitui uma percentagem, 
é essencial acompanhá-la de medidas para reduzir a procura de energia. É necessário 
adoptar grande precaução no desenvolvimento de energia proveniente de fontes renováveis 
para os transportes, pois um aumento da produção de biocombustíveis pode ter 
consequências sociais e ambientais imprevisíveis. Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder a controlos precoces e frequentes.

Alteração 405
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
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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.

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, 
desde que este objectivo seja alcançado de 
modo sustentável.

Or. en

Justificação

Se o objectivo não puder ser alcançado de modo sustentável deve ser adiado.

Alteração 406
Eija-Riitta Korhola

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 turfa que cumpra 
os critérios de sustentabilidade consumida 
nos transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A turfa é biomassa que se renova de forma lenta. A turfa que cumpre os critérios de 
sustentabilidade (produção de turfa certificada de pântanos e campos pantanosos já 
drenados) deve ser incluída na meta de biocombustível. Se a turfa fosse classificada como 
parcialmente renovável, a UE aproximar-se-ia das suas metas.
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Alteração 407
Lena Ek

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

Or. en

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 sustentável 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.

Alteração 408
Hannes Swoboda

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 7% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

O objectivo de 10% para os biocombustíveis pode ter um impacto negativo no sector da 
alimentação e noutros domínios essenciais, pelo que um objectivo de 7% é mais realista e 
respeita melhor os critérios de sustentabilidade.

Alteração 409
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, nos seus projectos 
legislativos, sobretudo no domínio do 
ambiente, deve ter em conta o impacto na 
utilização de energias renováveis e evitar 
eventuais conflitos em torno das metas.

Or. de

Justificação

Na perspectiva de uma estratégia global coerente para a política ambiental e energética, há 
que ter em conta os efeitos cruzados (por exemplo, o efeito da Directiva-Quadro "Água" na 
produção de energia hídrica) e evitar as contradições ao concretizar os objectivos ambientais 
e climáticos da UE.

Alteração 410
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um Estado-Membro cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
não cumpra as suas metas intermédias 
será objecto de uma penalização efectiva, 
proporcional e dissuasiva por parte da 
Comissão Europeia.
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Or. en

Justificação

Se não houver penalização, os Estados-Membros podem não alcançar as suas metas 
intermédias, o que entravaria o desenvolvimento do mercado da energia proveniente de 
fontes renováveis e impediria a realização do objectivo de 2020.

Alteração 411
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao promover as energias renováveis, 
há que salvaguardar a disponibilidade da 
madeira para utilização enquanto 
matéria-prima industrial. Para evitar 
conflitos entre a indústria transformadora 
e o sector da energia, não deveriam existir 
subsídios destinados a favorecer a 
madeira enquanto matéria-prima para a 
geração de energia.

Or. en

Justificação

Ao promover as energias renováveis, há que salvaguardar a disponibilidade da madeira para 
utilização enquanto matéria-prima industrial pelo seguinte: os produtos obtidos a partir da 
transformação da madeira geram 13 vezes mais emprego e um valor acrescentado 8 vezes 
superior em comparação com a utilização directa de energia; deveria recorrer-se a um 
princípio de eficiência energética para a utilização de recursos naturais e a produção de 
bioenergia; para evitar conflitos entre a indústria transformadora e o sector da energia, não 
deveriam existir subsídios destinados a favorecer a madeira enquanto matéria-prima para a 
geração de energia; deve ser promovida a mobilização da madeira e dos resíduos florestais.
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Alteração 412
Vladimír Remek

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um Estado-Membro não 
conseguir lograr o seu objectivo geral em 
relação à quota de energia derivada de 
fontes renováveis, o esforço total desse 
Estado-Membro tendo em vista reduzir as 
emissões será tido em consideração no 
contexto da avaliação do desempenho dos 
Estados-Membros.

Or. cs

Justificação

A principal motivação e objectivo consiste em reduzir as emissões de CO2. A consecução 
desse objectivo também envolve outras fontes de energia não emissoras de CO2 que não são 
fontes renováveis, como é o caso da energia nuclear e da tecnologia do carvão limpo.

Alteração 413
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um Estado-Membro decidir 
reduzir a sua capacidade de produção de 
um determinado tipo de energia que não 
contribua para as emissões de CO2, a sua 
meta de produção de energia a partir de 
fontes renováveis será aumentada num 
montante equivalente.

Or. sv
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Justificação

As emissões de dióxido de carbono não devem aumentar na sequência da substituição das 
fontes de produção que reduzem as emissões de CO2 por importações  Para garantir o futuro 
abastecimento de energia na UE, o montante de energia com que o país em questão contribui 
para o restante mercado interno da energia não deve ser reduzido em larga escala. É 
primordial que o objectivo geral de redução de emissões não seja posto em causa.

Alteração 414
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso não exista, à escala europeia, 
um sistema de apoio à energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis, é necessário que os diversos 
sistemas de apoio nacionais contribuam 
eficazmente para a realização dos 
objectivos visados na presente directiva, 
designadamente:
a) a realização dos objectivos de 
desenvolvimento estabelecidos a nível 
nacional e comunitário,
b) a realização dos objectivos ambientais 
que presidem aos sistemas nacionais de 
apoio, de molde a tirar o melhor partido 
dos potenciais nacionais e da situação 
específica observada em cada 
Estado-Membro, bem como
c) a garantia de um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado.
A fim de poder aplicar eficazmente os 
objectivos visados na presente directiva, 
os Estados-Membros devem decidir 
livremente se, e em que proporção, a 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis noutros Estados-Membros 
pode ser contabilizada no respectivo 
regime nacional. Tal pode, se necessário, 
comportar uma limitação das trocas 
comerciais.
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Or. de

Justificação

A utilização dos sistemas nacionais de apoio é, neste momento, o instrumento mais promissor 
para atingir os objectivos da presente directiva.

Alteração 415
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas para que a competitividade 
global, sobretudo das indústrias de alta 
intensidade energética, não seja 
gravemente afectada pelo 
desenvolvimento de energias renováveis.

Or. de

Justificação

Os custos do desenvolvimento de energias renováveis são quase inteiramente suportados pela 
sociedade. Isto aplica-se tanto ao desenvolvimento da rede como à construção de instalações. 
São especialmente afectadas as indústrias que já sofrem os efeitos adversos do comércio de 
emissões. Se quisermos conservar os postos de trabalho nestas indústrias na UE, devemos 
assegurar que não sejam criados novos encargos consideráveis.

Alteração 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Desde que os custos da execução da 
presente directiva sejam suportados pelos 
consumidores de energia, os 
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Estados-Membros tomam medidas para 
manter a competitividade global das 
indústrias de alta intensidade energética.

Or. de

Justificação

Assim que os custos da promoção das energias renováveis sejam transferidos para o preço da 
energia, as indústrias de alta intensidade energética darão um contributo substancial para o 
desenvolvimento de energias renováveis. Os elevados preços da energia resultantes do 
mecanismo de transferência causarão desvantagens competitivas  para as empresas do sector
transformador e as indústrias de alta intensidade energética. É necessário excluir uma 
sobrecarga adicional para as indústrias de alta intensidade energética, prevendo a 
possibilidade de os Estados-Membros tomarem medidas de desagravamento.

Alteração 417
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão prevê a revisão dos 
objectivos da UE no que respeita às fontes 
de energia renovável e avalia a 
contribuição potencial de outras fontes de 
energia com um baixo índice de carbono.

Or. fr

Justificação

O objectivo principal deve ser reduzir as emissões de CO2 e a este título todas as energias 
com um reduzido índice de carbono devem ser tomadas em consideração. Será necessário 
recorrer amplamente a todas as fontes de energia com um baixo índice de carbono incluindo 
a energia nuclear  para atingir os objectivos de luta contra as alterações climáticas.
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Alteração 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até 1 de Janeiro de 2010, a Comissão 
deve definir uma metodologia para 
calcular a contribuição da electricidade e 
do hidrogénio renováveis no cabaz dos 
combustíveis.
Esta medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, é aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 21.º.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar a introdução dos veículos eléctricos e a hidrogénio, é necessário uma 
metodologia para avaliar o seu impacto da sua contribuição no cabaz dos combustíveis.
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