
AM\731121PT.doc PE409.428v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2008/0016(COD)

1.7.2008

ALTERAÇÕES
700 - 876

Projecto de relatório
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis

Proposta de directiva
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE409.428v01-00 2/140 AM\731121PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\731121PT.doc 3/140 PE409.428v01-00

PT

Alteração 700
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre medidas de apoio 
seja disponibilizada aos consumidores, 
construtores, instaladores, arquitectos e 
fornecedores de equipamento e sistemas de 
aquecimento, arrefecimento e electricidade 
e de veículos compatíveis com a utilização 
de misturas de combustíveis com um 
elevado teor de biocombustíveis ou de 
biocombustíveis puros. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre medidas de apoio e
serviços especiais destinados a 
consumidores vulneráveis seja 
disponibilizada aos consumidores, 
construtores, instaladores, arquitectos, 
organizações de habitação social e 
fornecedores de equipamento e sistemas de 
aquecimento, arrefecimento e electricidade 
e de veículos compatíveis com a utilização 
de misturas de combustíveis com um 
elevado teor de biocombustíveis ou de 
biocombustíveis puros.

Or. en

Alteração 701
David Martin

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre medidas de apoio 
seja disponibilizada aos consumidores, 
construtores, instaladores, arquitectos e 
fornecedores de equipamento e sistemas de 
aquecimento, arrefecimento e electricidade 
e de veículos compatíveis com a utilização 
de misturas de combustíveis com um 
elevado teor de biocombustíveis ou de 
biocombustíveis puros. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre medidas de apoio 
seja disponibilizada aos consumidores, 
órgãos de decisão locais regionais, 
construtores, instaladores, arquitectos e 
fornecedores de equipamento e sistemas de 
aquecimento, arrefecimento e electricidade 
e de veículos compatíveis com a utilização 
de misturas de combustíveis com um 
elevado teor de biocombustíveis ou de 
biocombustíveis puros.
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Or. en

Justificação

Tendo em conta as suas competências enquanto responsáveis pelo planeamento e 
proprietários de edifícios e frotas de veículos, os órgãos de decisão locais e regionais 
também devem ser informados sobre as medidas de apoio. Devem ter igualmente a 
possibilidade de divulgar esta informação junto dos principais intervenientes a nível local e 
regional.

Alteração 702
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre medidas de apoio 
seja disponibilizada aos consumidores, 
construtores, instaladores, arquitectos e 
fornecedores de equipamento e sistemas de 
aquecimento, arrefecimento e electricidade 
e de veículos compatíveis com a utilização 
de misturas de combustíveis com um 
elevado teor de biocombustíveis ou de 
biocombustíveis puros. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre medidas de apoio 
seja amplamente divulgada junto dos
consumidores, construtores, instaladores, 
arquitectos e fornecedores de equipamento 
e sistemas de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade e de veículos compatíveis 
com a utilização de misturas de 
combustíveis com um elevado teor de 
biocombustíveis ou de biocombustíveis 
puros. 

Or. en

Justificação

A informação sobre medidas de apoio deve não só ser disponibilizada, como divulgada 
proactivamente junto dos consumidores, construtores, instaladores, arquitectos e 
fornecedores de equipamento, a fim de reforçar a sensibilização do público em geral para as 
energias renováveis.
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Alteração 703
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre os benefícios 
líquidos, o custo e a eficiência energética 
do equipamento e sistemas para a 
utilização de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis seja disponibilizada pelo 
fornecedor do equipamento ou sistema ou 
pelas autoridades competentes nacionais. 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre os benefícios 
líquidos, o custo e a eficiência energética 
do equipamento e sistemas para a 
utilização de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis e de sistemas híbridos que 
combinem as energias convencionais com 
as energias de fontes renováveis seja 
disponibilizada pelo fornecedor do 
equipamento ou sistema ou pelas 
autoridades competentes nacionais. 

Or. en

Justificação

Os sistemas híbridos de energias convencionais e renováveis podem ser uma óptima forma de 
introduzir as fontes renováveis nos sectores do aquecimento, arrefecimento e electricidade. 
Os consumidores devem ser convenientemente informados para poderem tomar decisões 
informadas sobre a melhor maneira de reduzir o consumo de energia, as emissões associadas 
e a utilização das fontes naturais.

Alteração 704
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre os benefícios 
líquidos, o custo e a eficiência energética 
do equipamento e sistemas para a 
utilização de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis seja disponibilizada pelo 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre os benefícios 
líquidos, o custo e a eficiência energética 
do equipamento e sistemas para a 
utilização de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis e de sistemas híbridos que 
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fornecedor do equipamento ou sistema ou 
pelas autoridades competentes nacionais. 

combinem as energias convencionais com 
as energias de fontes renováveis seja 
disponibilizada pelo fornecedor do 
equipamento ou sistema ou pelas 
autoridades competentes nacionais.

Or. en

Justificação

Os sistemas híbridos de energias convencionais e renováveis podem ser uma óptima forma de 
introduzir as fontes renováveis nos sectores do aquecimento, arrefecimento e electricidade. 
Os consumidores devem ser convenientemente informados para poderem tomar decisões 
informadas sobre a melhor maneira de reduzir o consumo de energia, as emissões associadas 
e a utilização das fontes naturais.

Alteração 705
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre os benefícios 
líquidos, o custo e a eficiência energética 
do equipamento e sistemas para a 
utilização de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis seja disponibilizada pelo 
fornecedor do equipamento ou sistema ou
pelas autoridades competentes nacionais.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a informação sobre os benefícios 
líquidos, o custo e a eficiência energética 
do equipamento e sistemas para a 
utilização de aquecimento, arrefecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis seja disponibilizada pelo 
fornecedor do equipamento ou sistema e
pelas autoridades competentes nacionais.

Or. en

Justificação

É indispensável reforçar a sensibilização do público em geral para as energias renováveis 
para promover a sua rápida penetração no mercado.
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Alteração 706
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é viável exigir a certificação dos técnicos responsáveis por instalações de pequena 
envergadura, pois isso criar-lhes-ia encargos administrativos suplementares desnecessários.

Alteração 707
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que pequenas caldeiras e fornos 
biomassa, sistemas solares fotovoltaicos, 
sistemas solares térmicos, bem como 
sistemas geotérmicos pouco profundos e 
bombas de calor sejam considerados 
compatíveis com os regulamentos de 
construção que exijam a utilização de 
uma destas tecnologias, bem como 
elegíveis para outros regimes de apoio, 
desde que a instalação seja efectuada por 
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com esses critérios. técnicos certificados. Para este fim, os 
Estados-Membros devem desenvolver 
sistemas de certificação para os 
instaladores de pequenas caldeiras e fornos 
biomassa, sistemas solares fotovoltaicos, 
sistemas solares térmicos, bem como 
sistemas geotérmicos pouco profundos e 
bombas de calor. Os Estados-Membros 
devem criar um sistema de acreditação 
para a formação destes instaladores. Os
sistemas de certificação e acreditação
serão baseados nos critérios estabelecidos 
no Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios. Se existirem outros 
sistemas de qualidade que permitam 
resultados comparáveis ao do sistema de 
certificação dos instaladores referido no 
presente artigo, os Estados-Membros 
podem, durante um período transitório de 
três anos no máximo, reconhecê-los como 
uma alternativa à certificação do 
instalador. O Anexo I poderá ser 
adaptado ao progresso técnico e à 
evolução do mercado, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
previsto no n.º 2 do artigo 21.º.

Or. en

Alteração 708
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que os sistemas de certificação para os 
instaladores de pequenas caldeiras e fornos 
biomassa, sistemas solares fotovoltaicos, 
sistemas solares térmicos, sistemas 
geotérmicos pouco profundos e bombas de 
calor são desenvolvidos em concertação 
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Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

com as partes interessadas relevantes. Os
sistemas de certificação serão baseados 
nos critérios estabelecidos no Anexo IV, 
que pode ser adaptado, se for caso disso, 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação previsto no n.º 2 do 
artigo 21.º. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação desenvolvida
noutros Estados-Membros em 
conformidade com esses critérios.

Or. en

Justificação

As partes interessadas relevantes devem ser associadas ao processo de certificação para 
poderem emitir o seu parecer técnico. Propõe-se, além disso, uma divisão do Anexo IV em 
duas partes (certificação, no Anexo IV-A, e acreditação, no Anexo IV-B) para fins de clareza.

Alteração 709
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos alimentados por biomassa ou por 
misturas de biolíquidos, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV e devem ter um nível 
equivalente ao presentemente exigido 
para os instaladores de sistemas e 
tecnologias convencionais de 
aquecimento e arrefecimento. Os Estados-
Membros devem incentivar a combinação 
da formação em sistemas de aquecimento 
baseados em fontes de energia 
convencionais e renováveis, bem como 
programas de ensino e sistemas 
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certificação pelas autoridades nacionais e 
regionais e por outros organismos de 
formação reconhecidos. Cada Estado-
Membro deve reconhecer a certificação 
emitida por outros Estados-Membros em 
conformidade com esses critérios. 

Or. en

Justificação

As misturas de biolíquidos constituem um meio eficaz, dos pontos de vista económico e 
ambiental, de introduzir as fontes renováveis nos sistemas de aquecimento. Os sistemas de 
aquecimento e arrefecimento baseados nas fontes renováveis devem ser instalados por 
pessoas tão competentes como as que usam sistemas baseados em energias convencionais. Os 
novos sistemas de formação referidos no Anexo IV devem basear-se em programas 
consolidados para a formação de instaladores em fontes de energia convencionais ao nível 
dos Estados-Membros.

Alteração 710
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade de sistemas de certificação 
ou sistemas de qualificação equivalentes
para os instaladores de pequenas caldeiras 
e fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Cada Estado-Membro 
deve reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios; tal não prejudica a 
Directiva 2005/36/CE.

Or.  de

Justificação

Em alguns Estados-Membros existem sistemas de formação eficazes que são, em larga 
medida, superiores à norma europeia. Para obter uma qualificação é geralmente necessária 
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uma formação de 3 a 3,5 anos, enquanto que para obter o título de “mestre” a respectiva 
formação dura 5 a 6 anos. Os conhecimentos e as aptidões necessárias são suficientemente 
cobertas por uma grande variedade de formadores profissionais. 

Alteração 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade de sistemas de certificação 
ou sistemas de qualificação equivalentes
para os instaladores de pequenas caldeiras 
e fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Os sistemas de 
certificação serão baseados nos critérios 
estabelecidos no Anexo IV. Cada Estado-
Membro deve reconhecer a certificação 
emitida por outros Estados-Membros em 
conformidade com esses critérios. Tal não 
terá efeitos sobre a Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros existem sistemas de formação eficazes que são, em larga 
medida, superiores à norma europeia. Para obter uma qualificação é geralmente necessária 
uma formação de 3 a 3,5 anos, enquanto que para obter o título de “mestre” a respectiva 
formação dura 5 a 6 anos. Os conhecimentos e as aptidões necessárias são suficientemente 
cobertas por uma grande variedade de formadores profissionais. 
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Alteração 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade de sistemas de certificação 
ou sistemas de qualificação equivalentes
para os instaladores de pequenas caldeiras 
e fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Os sistemas de 
certificação serão baseados nos critérios 
estabelecidos no Anexo IV. Cada Estado-
Membro deve reconhecer a certificação 
emitida por outros Estados-Membros em 
conformidade com esses critérios; tal não 
prejudica a Directiva 2005/36/CE.

Or.  de

Justificação

Em alguns Estados-Membros existem sistemas de formação eficazes, em que para se obter 
uma qualificação é geralmente necessária uma formação de 3 a 3,5 anos, enquanto que, na 
Alemanha, para se obter o título de “mestre” a respectiva formação dura 5 a 6 anos. Os 
conhecimentos e as aptidões necessárias são suficientemente cobertas por uma grande 
variedade de formadores profissionais. Uma certificação suplementar é supérflua. 

A Directiva 2005/36/CE delimita um quadro global e definitivo para o reconhecimento das 
qualificações profissionais no caso das profissões regulamentadas.

Alteração 713
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 

3. Os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade de sistemas de certificação 
ou sistemas de qualificação equivalentes
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fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

para os instaladores de pequenas caldeiras 
e fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Os sistemas de 
certificação serão baseados nos critérios 
estabelecidos no Anexo IV. Cada Estado-
Membro deve reconhecer a certificação 
emitida por outros Estados-Membros em 
conformidade com esses critérios; tal não 
prejudica a Directiva 2005/36/CE.

Or.  de

Justificação

Em alguns Estados-Membros existem sistemas de formação eficazes que são, em larga 
medida, superiores à norma europeia. Para obter uma qualificação é geralmente necessária 
uma formação de 3 a 3,5 anos, enquanto que para obter o título de “mestre” a respectiva 
formação dura 5 a 6 anos. Os conhecimentos e as aptidões necessárias são suficientemente 
cobertas por uma grande variedade de formadores profissionais.  

Alteração 714
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs
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Justificação

Nalguns Estados-Membros já existem diversos sistemas de certificação ou de formação para 
os instaladores de caldeiras e outros equipamentos. Não há necessidade de centralizar esta 
questão, uma vez que as qualificações são mutuamente reconhecidas. Os Estados-Membros 
não devem ver-se sobrecarregados por pesadas obrigações suplementares na prossecução 
dos seus objectivos juridicamente vinculativos, mas, pelo contrário, dispor de uma grande 
flexibilidade que lhes permita realizar esses objectivos.

Alteração 715
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor, bem como para os 
instaladores de colectores de calor 
horizontais ou verticais (por exemplo, 
empresas de perfuração ou de 
construção). Tais sistemas serão baseados 
nos critérios estabelecidos no Anexo IV.  
Cada Estado-Membro deve reconhecer a 
certificação emitida por outros Estados-
Membros em conformidade com esses 
critérios.

Or. en

Justificação

A fonte de calor é um componente importante do sistema de bomba de calor. Um 
planeamento e uma instalação de boa qualidade são fundamentais para a eficiência do 
sistema. Uma vez que a instalação dos colectores de calor exige conhecimentos específicos e 
é normalmente feita por pessoal especializado - no caso dos colectores verticais por 
empresas de perfuração, no caso dos colectores horizontais por empresas de construção -, 
estes técnicos devem ser incluídos.
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Alteração 716
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor, bem como para os 
instaladores de colectores de calor 
horizontais ou verticais (por exemplo, 
empresas de perfuração ou de 
construção). Tais sistemas serão baseados 
nos critérios estabelecidos no Anexo IV. 
Cada Estado-Membro deve reconhecer a 
certificação emitida por outros Estados-
Membros em conformidade com esses 
critérios.

Or. en

Justificação

A fonte de calor é um componente importante do sistema de bomba de calor. Um 
planeamento e uma instalação de boa qualidade são fundamentais para a eficiência do 
sistema. Uma vez que a instalação dos colectores de calor exige conhecimentos específicos e 
é normalmente feita por pessoal especializado - no caso dos colectores verticais por 
empresas de perfuração, no caso dos colectores horizontais por empresas de construção -, 
estes técnicos devem ser incluídos.

Alteração 717
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 

3. Até 31 de Dezembro de 2014 e após 
consulta das partes interessadas 
relevantes, os Estados-Membros devem 
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fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

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

Or. en

Justificação

É importante que as partes interessadas relevantes sejam estreitamente associadas ao 
desenvolvimento dos sistemas de acreditação e de certificação para que possam emitir um 
parecer técnico. Deve ser previsto um tempo de adaptação suficiente para o desenvolvimento 
dos sistemas de certificação, na medida em que estes sistemas se encontram ainda em estado
embrionário em alguns Estados-Membros.

Alteração 718
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

As bombas de calor não devem ser excluídas nas condições propostas pela Comissão.

Alteração 719
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.  de

Justificação

É conveniente assegurar que os instaladores de subestações de aquecimento urbano têm as 
qualificações necessárias para desempenharem as suas funções, em particular nos Estados-
Membros em que o desenvolvimento de infraestruturas de aquecimento é relativamente 
recente. Por este motivo, estas estações devem constar da lista.

Alteração 720
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em (um ano após a entrada 
em vigor da directiva), com base na 
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informação fornecida pelos Estados-
Membros e em concertação com os 
sectores em causa, serão estabelecidos os 
requisitos mínimos e as condições para o 
reconhecimento mútuo, em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 21.º, no que se refere aos 
programas de formação e à certificação 
para as empresas e as pessoas que 
participam na instalação e manutenção de 
pequenas caldeiras e fornos biomassa, 
sistemas solares fotovoltaicos, sistemas 
solares térmicos, bombas de calor e 
colectores de calor horizontais e verticais, 
bem como na respectiva assistência, tendo 
devidamente em conta os sistemas de 
certificação já existentes e aplicáveis a 
estes produtos e equipamento.

Or. en

Justificação

A fonte de calor é um componente importante do sistema de bomba de calor. Um 
planeamento e uma instalação de boa qualidade são fundamentais para a eficiência do 
sistema. Uma vez que a instalação dos colectores de calor exige conhecimentos específicos e 
é normalmente feita por pessoal especializado - no caso dos colectores verticais por 
empresas de perfuração, no caso dos colectores horizontais por empresas de construção -, 
estes técnicos devem ser incluídos.

Alteração 721
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em (um ano após a entrada 
em vigor da directiva), com base na 
informação fornecida pelos Estados-
Membros e em concertação com os 
sectores em causa, serão estabelecidos os 
requisitos mínimos e as condições para o 
reconhecimento mútuo, em conformidade 
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com o procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 21.º, no que se refere aos 
programas de formação e à certificação 
para as empresas e as pessoas que 
participam na instalação e manutenção de 
pequenas caldeiras e fornos biomassa, 
sistemas solares fotovoltaicos, sistemas 
solares térmicos, bombas de calor e 
colectores de calor horizontais e verticais, 
bem como na respectiva assistência, tendo 
devidamente em conta os sistemas de 
certificação já existentes e aplicáveis a 
estes produtos e equipamento.

Or. en

Justificação

Esta abordagem segue a do Regulamento n.º 2008/303. É adequado seguir a mesma 
abordagem para outros tipos de equipamento e sistemas para garantir o reconhecimento 
mútuo. Para garantir aos programas uma boa relação custo-eficácia, os sistemas de 
certificação para o equipamento ou sistemas abrangidos pela presente directiva devem ter em 
conta os sistemas de certificação já cobertos por legislação europeia aplicável ao mesmo tipo 
de equipamento ou sistemas. O procedimento proposto prevê um calendário adequado para a 
criação de um sistema de certificação que inclua os requisitos enunciados no Anexo IV.

Alteração 722
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em (dois anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva), os Estados-Membros devem 
instituir ou adaptar os seus requisitos de 
formação e certificação, com base nos 
requisitos mínimos a que se refere o n.º 1 
do artigo 3.º. Os Estados-Membros 
notificarão a Comissão dos seus 
programas de certificação. Os Estados-
Membros devem reconhecer os 
certificados emitidos nos outros Estados-
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Membros e não devem restringir a 
liberdade de prestação de serviços, nem a 
liberdade de estabelecimento, por razões 
ligadas à certificação emitida noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A fonte de calor é um componente importante do sistema de bomba de calor. Um 
planeamento e uma instalação de boa qualidade são fundamentais para a eficiência do 
sistema. Uma vez que a instalação dos colectores de calor exige conhecimentos específicos e 
é normalmente feita por pessoal especializado - no caso dos colectores verticais por 
empresas de perfuração, no caso dos colectores horizontais por empresas de construção -, 
estes técnicos devem ser incluídos.

Alteração 723
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em (dois anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva), os Estados-Membros devem 
instituir ou adaptar os seus requisitos de 
formação e certificação, com base nos 
requisitos mínimos a que se refere o n.º 1 
do artigo 3.º. Os Estados-Membros 
notificarão a Comissão dos seus 
programas de certificação. Os Estados-
Membros devem reconhecer os 
certificados emitidos nos outros Estados-
Membros e não devem restringir a 
liberdade de prestação de serviços, nem a 
liberdade de estabelecimento, por razões 
ligadas à certificação emitida noutro 
Estado-Membro.

Or. en



AM\731121PT.doc 21/140 PE409.428v01-00

PT

Justificação

Esta abordagem segue a do Regulamento n.º 2008/303. É adequado seguir a mesma 
abordagem para outros tipos de equipamento e sistemas para garantir o reconhecimento 
mútuo. Para garantir aos programas uma boa relação custo-eficácia, os sistemas de 
certificação para o equipamento ou sistemas abrangidos pela presente directiva devem ter em 
conta os sistemas de certificação já cobertos por legislação europeia aplicável ao mesmo tipo 
de equipamento ou sistemas. O procedimento proposto prevê um calendário adequado para a 
criação de um sistema de certificação que inclua os requisitos enunciados no Anexo IV.

Alteração 724
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
desenvolver um sistema de acreditação 
para os programas de formação e os 
formadores para instaladores de 
biomassa, sistemas geotérmicos pouco 
profundos, bombas de calor, sistemas 
solares fotovoltaicos e sistemas solares 
térmicos. Estes sistemas serão baseados 
nos critérios estabelecidos no Anexo IV-
A, que pode ser adaptado, se for caso 
disso, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação previsto 
no n.º 2 do artigo 21.º.

Or. en

Justificação

As tecnologias baseadas nas fontes de energia renováveis conhecem uma rápida evolução, 
em particular os sistemas solares fotovoltaicos, que requerem um investimento considerável
em I&D e novas capacidades de fabrico. Por conseguinte, é necessário garantir flexibilidade 
para alterar o Anexo IV-B de molde a permitir que os critérios possam ser modificados em 
caso de necessidade, nomeadamente para possibilitar a adaptação aos progressos técnicos.
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Alteração 725
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem garantir 
que, a partir de 2015, apenas as 
instalações realizadas por instaladores 
certificados sejam consideradas 
compatíveis com os requisitos 
estabelecidos em conformidade com o n.º 
4 do artigo 12.º da presente directiva.

Or. en

Justificação

É essencial garantir a qualidade das instalações. É, contudo, necessário prever um período 
de adaptação suficiente para o desenvolvimento dos sistemas de certificação.

Alteração 726
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente a 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis e de aquecimento e 
arrefecimento urbano ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente uma 
combinação eficaz de energia proveniente 
de fontes renováveis e de tecnologias de 
elevada eficiência ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Or. en
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Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação eficaz de energia proveniente de fontes 
renováveis e de tecnologias de elevada eficiência e não apenas uma das opções. Além disso, 
determinados edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência 
energética é essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os 
edifícios, tanto mais que estes oferecem um potencial de efciência energética considerável.

Alteração 727
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente a 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis e de aquecimento e 
arrefecimento urbano ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente uma 
combinação eficaz de energia proveniente 
de fontes renováveis e de tecnologias de 
elevada eficiência ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Or. en

Justificação

As políticas devem ser definidas em termos de obrigações baseadas em resultados e não em 
termos de meios. Isto exige uma combinação eficaz de energia proveniente de fontes 
renováveis e de tecnologias de elevada eficiência e não apenas uma das opções. Além disso, 
determinados edifícios podem não dispor de fontes de energia renováveis. A eficiência 
energética é essencial para atingir os objectivos de 2020, o que é importante para os 
edifícios, tanto mais que estes oferecem um potencial de efciência energética considerável.
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Alteração 728
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente a 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis e de aquecimento e 
arrefecimento urbano ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais. 

4. Os Estados-Membros devem 
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas, arquitectos e organizações de 
habitação social para que estes possam 
considerar correctamente a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis e 
de aquecimento e arrefecimento urbano ao 
planearem, projectarem, construírem e 
renovarem zonas industriais ou 
residenciais. 

Or. en

Alteração 729
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente a 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis e de aquecimento e 
arrefecimento urbano ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

4. Os Estados-Membros podem
desenvolver orientações destinadas aos 
urbanistas e arquitectos para que estes 
possam considerar correctamente a 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis e de aquecimento e 
arrefecimento urbano ao planearem, 
projectarem, construírem e renovarem 
zonas industriais ou residenciais.

Or. cs

Justificação

Os Estados-Membros não devem ver-se sobrecarregados por pesadas obrigações 
suplementares na prossecução dos seus objectivos juridicamente vinculativos, mas, pelo 
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contrário, dispor de uma grande flexibilidade que lhes permita realizar esses objectivos.

Alteração 730
David Martin

Proposta de directiva
Artigo 13 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros, com a 
participação das autoridades locais e 
regionais, devem garantir que os cidadãos 
sejam correctamente informados sobre as 
vantagens e os aspectos práticos do 
desenvolvimento e da utilização das fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

Uma informação correcta é um contributo fundamental para que os cidadãos compreendam e 
apoiem activamente as fontes de energia renováveis. É necessário incentivar as autoridades a 
todos os níveis a participarem no processo.

Alteração 731
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à rede de electricidade Acesso e funcionamento da rede de 
electricidade, das condutas de gás e das 
redes urbanas de aquecimento e 
arrefecimento

Or. en
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Justificação

O acesso à infra-estrutura é importante para todas as energias renováveis e não apenas para 
a electricidade.

Alteração 732
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à rede de electricidade Acesso à rede de electricidade e 
desenvolvimento do sistema

Or.  de

Justificação

É necessária uma abordagem global, na medida em que o desenvolvimento das redes não é 
suficiente para permitir o armazenamento de quantidades suficientes, por exemplo, de 
electricidade proveniente da energia eólica, a qual está sujeita a níveis variáveis de 
produção. Neste sentido, é necessário desenvolver igualmente a gestão da rede no seu todo.

Alteração 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à rede de electricidade Acesso à rede de electricidade e 
desenvolvimento do sistema

Or. en

Justificação

O desafio da integração das FER não reside unicamente no acesso à rede, mas também no 
seu desenvolvimento e, de uma forma geral, no desenvolvimento de todo o sistema.
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Alteração 734
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros e as autoridades 
competentes devem adoptar as medidas 
necessárias para desenvolver a infra-
estrutura de rede de transporte e de 
distribuição, instalações de 
armazenamento e instrumentos de gestão 
da rede adequados, de modo a incorporar 
o futuro desenvolvimento da produção de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, em tempo oportuno e em 
consonância com os objectivos fixados 
nos Anexos 1-A e 1-B, incluindo 
interligações entre Estados-Membros, bem 
como com países terceiros. Os Estados-
Membros devem avaliar, nos seus planos 
nacionais de acção, a necessidade de 
ampliar e/ou reforçar a infra-estrutura 
existente para facilitar a integração das 
quantidades de energia proveniente de 
fontes renováveis necessárias para a 
realização do objectivo nacional de 2020.
Devem igualmente adoptar as medidas 
necessárias para permitir aos produtores 
de energia proveniente de fontes 
renováveis ligarem-se à rede de 
distribuição sempre que tal for objecto de 
um pedido razoável.

Or. en

Justificação

Capacidades de armazenagem adicionais e a utilização de equipamento informático para 
melhorar os sistemas de gestão da rede facilitarão a transição para a produção de 
electricidade a partir de fontes de energia renováveis.
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Alteração 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede e a rede de 
electricidade por que esta possa ser 
explorada de forma segura de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros. No 
contexto deste desenvolvimento, devem ser 
acelerados os processos de autorização 
para as infra-estruturas de rede.

Or. en

Justificação

A integração da electricidade-FER exige o desenvolvimento não só da rede, mas de todo o 
sistema, pois toda a exploração será mais complexa e avançada. O rápido desenvolvimento 
da produção de electricidade-FER exige um rápido desenvolvimento da rede e, 
consequentemente, processos de autorização mais eficazes.

Alteração 736
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros e o 
desenvolvimento do sistema. Para este 
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fim, os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias no sentido de 
acelerar o processo de autorização e 
coordenar o desenvolvimento da rede com 
os processos de autorização para a 
instalação de estruturas que permitam 
produzir electricidade a partir de energias 
renováveis.

Or.  de

Justificação

É necessária uma abordagem global, na medida em que o desenvolvimento das redes não é 
suficiente para permitir o armazenamento de quantidades suficientes de, por exemplo, 
electricidade proveniente da energia eólica, a qual está sujeita a níveis variáveis de 
produção. Neste sentido, é necessário desenvolver igualmente a gestão da rede no seu todo.

Alteração 737
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, como condição 
mínima para alcançar os objectivos 
fixados no plano de acção para as 
energias renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 738
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O problema do acesso à rede no que respeita à electricidade renovável é comum a todas as 
instalações descentralizadas. Essas instalações geram electricidade em sítios industriais para 
efeitos de consumo nesses mesmos sítios ou em edifícios públicos (hospitais, etc.) comerciais 
ou residenciais. Assim como as instalações de co-geração, as instalações descentralizadas 
também devem beneficiar dos últimos progressos legislativos em matéria de ligação à rede e 
a sua contribuição deve reflectir-se nos procedimentos e custos correspondentes.

Alteração 739
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É fundamental garantir o acesso à rede aos produtores de biometano.

Alteração 740
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 741
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Aquando da definição da capacidade 
e do seu ajustamento, pode ser tido em 
conta o desenvolvimento e a utilização de 
tecnologias de armazenamento provisório 
para períodos de grande utilização. O 
desenvolvimento destas tecnologias deve 
ser apoiado através de um Plano Europeu 
de Tecnologia Avançada de 
Armazenamento de Energia.

Or. en
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Justificação

O desequilíbrio entre a produção de energia proveniente de fontes renováveis e a procura de 
energia exige uma capacidade de armazenamento provisório de energia eficaz. Esta 
capacidade pode ser conseguida recorrendo a uma combinação de produção de energia em 
grande escala e sistemas de armazenamento que utilizem, nomeadamente, unidades de 
armazenamento electroquímico de energia, como baterias.

Alteração 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede e na 
medida em que a segurança da rede de 
electricidade nacional o permita: 
(a) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que os 
operadores das redes de transporte e os 
operadores das redes de distribuição nos 
respectivos territórios garantam a ligação 
prioritária, o transporte e distribuição da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis, e que o operador de 
rede responsável aperfeiçoe, reforce e 
amplie a rede em função de um pedido 
razoável de um produtor de energia 
proveniente de fontes renováveis, de 
molde a garantir ligação prioritária, 
acesso, transporte, distribuição e 
mobilização de electricidade produzida a 
partir de fontes renováveis;
(b) Os Estados-Membros devem também 
prever um acesso prioritário da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis ao sistema de rede; 
(c) Ao mobilizarem instalações de 
produção de electricidade, os operadores 
das redes de transporte devem dar 
prioridade às instalações de produção que 
utilizam fontes de energia renováveis;
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(d) Os Estados-Membros devem garantir 
que os operadores de rede responsáveis 
tomem as adequadas medidas 
operacionais relativas à rede e ao 
mercado para minimizar as perdas de 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.
Os Estados-Membros devem garantir que 
os operadores de rede responsáveis 
divulguem sem atraso injustificado os 
problemas ocorridos e as medidas 
tomadas.

Or. en

Alteração 743
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que os 
operadores das redes de transporte e os 
operadores das redes de distribuição nos 
respectivos territórios garantam o 
transporte e distribuição prioritários da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis. Os Estados-
Membros e as autoridades reguladoras 
competentes devem também prever um 
acesso prioritário da electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis ao sistema de rede de 
transporte e distribuição. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes e as bolsas de 
electricidade devem dar prioridade às 
instalações de produção que utilizam fontes 
de energia renováveis, na medida em que a 
fiabilidade e a segurança da rede nacional 
de energia o permita e em conformidade 
com as regras de funcionamento a 
aprovar pela autoridade competente. 
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Apenas são permitidas derrogações a este 
princípio se a segurança do sistema 
eléctrico nacional estiver ameaçada. O 
ónus da prova em caso de não respeito do 
princípio de mobilização prioritária das 
instalações de produção de electricidade 
recai sobre o operador da rede ou a bolsa 
de electricidade pertinente e deve ser 
acompanhado por um regime de 
compensação do produtor de energia 
proveniente de fontes renováveis que seja 
lesado, em conformidade com os planos 
de desenvolvimento de energia 
proveniente de fontes renováveis 
elaborados por cada Estado-Membro. O 
operador da rede e/ou o operador da bolsa 
de electricidade deve divulgar na Internet 
os problemas ocorridos e as medidas 
adoptadas.

Or. en

Justificação

É necessário sublinhar o papel das autoridades reguladoras nacionais na definição das 
regras relativas à rede. O ónus da prova em caso de não concessão de acesso prioritário 
recai sobre os operadores da rede de transporte ou da bolsa de electricidade e deve ser 
comunicado de forma transparente.

Alteração 744
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 

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

partir de fontes de energia renováveis e 
através da co-geração. Para este fim, os 
operadores deverão pôr em prática uma 
gestão do aprovisionamento que permita 
um acesso prioritário da electricidade, 
desde que não comprometa a segurança 
do sistema de electricidade regional, 
nacional ou transregional.

Or.  de

Justificação

É necessário assegurar a segurança do aprovisionamento. Para além disso, a UE exige o 
recurso à co-geração. Se estes dois factores não forem incluídos no acesso prioritário à rede, 
passariam, em determinadas circunstâncias, para segundo plano, o que provocaria 
igualmente uma redução da produção de calor.

Alteração 745
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

energias renováveis não se aplica à 
electricidade produzida através da co-
geração. Caso exista o risco de não se 
poder cobrir as necessidades de calor útil, 
os Estados-Membros velarão por que a 
electricidade produzida através da co-
geração beneficie de um grau de 
prioridade equivalente. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis e/ou recorrem à co-geração, na 
medida em que o funcionamento da rede 
nacional de energia o permita.

Or.  de

Justificação

Nas regiões mais ventosas repetiu-se a situação em que, devido à prioridade de que beneficia 
a electricidade proveniente de energias renováveis, as instalações de co-geração foram 
passadas para segundo plano nos períodos de elevada produtividade de energia eólica, 
deixando de poder fornecer calor. Para evitar este perigo, convém garantir que a 
electricidade proveniente de energias renováveis não beneficie de prioridade de acesso à 
rede sobre a electricidade resultante da co-geração.

Alteração 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Devem também prever um acesso 

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

prioritária da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis ao 
sistema de rede. Os Estados-Membros 
podem decidir que os operadores das redes 
de transporte devem dar prioridade de 
mobilização, assumindo a 
responsabilidade de garantir o equilíbrio 
do mercado, às instalações de produção 
que utilizam fontes de energia renováveis, 
na medida em que o funcionamento da rede 
nacional de energia o permita.

Or. en

Justificação

A atribuição de prioridade absoluta à electricidade-FER é contrária à Directiva "Mercado 
interno da electricidade", o que exige procedimentos não-discriminatórios entre os 
operadores de mercado. As instalações de electricidade-FER têm de assumir a 
responsabilidade de assegurar o equilíbrio, em conformidade com o mercado da 
electricidade aberto.

Alteração 747
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Podem também prever um acesso 
prioritário ao sistema de rede da 
electricidade produzida a partir quer de 
fontes de energia renováveis quer de 
outras fontes neutras do ponto de vista 
das emissões de CO2. Ao mobilizarem 
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devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita.

instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
podem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita.

Or. en

Justificação

Embora seja necessário garantir o acesso equitativo da energia proveniente de fontes 
renováveis às redes, o facto de conferir prioridade obrigatoriamente ao acesso ou à 
mobilização desta energia não é compatível com o bom funcionamento do mercado da 
electricidade. Por conseguinte, não deve ser conferida obrigatoriedade ao acesso prioritário 
ou à mobilização prioritária.

Alteração 748
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O problema do acesso à rede no que respeita à electricidade renovável é comum a todas as 
instalações descentralizadas. Essas instalações geram electricidade em sítios industriais para 
efeitos de consumo nesses mesmos sítios ou em edifícios públicos (hospitais, etc.) comerciais 
ou residenciais. Assim como as instalações de co-geração, as instalações descentralizadas 
também devem beneficiar dos últimos progressos legislativos em matéria de ligação à rede e 
a sua contribuição deve reflectir-se nos procedimentos e custos correspondentes.

Alteração 749
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

É importante garantir o acesso à rede e a igualdade de tratamento a todos os modos de 
produção de electricidade a partir de fontes renováveis. Contudo, o acesso prioritário 
obrigatório é contra os princípios da directiva relativa ao mercado da electricidade e 
prejudicaria o bom funcionamento do mercado. Os operadores das redes de transporte e das 
redes de distribuição devem tratar todos os produtores de forma igual.

Alteração 750
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A energia proveniente de fontes renováveis é actualmente objecto de discriminação no 
mercado da electricidade. Os atrasos de que são vítimas os produtores de energia 
proveniente de fontes renováveis não são aceitáveis. Só na Escócia, há cerca de 11 000 MW 
de electricidade produzida essencialmente a partir de fontes renováveis que aguardam 
ligação a redes de transporte. Se não for conferida prioridade em termos de ligação à 
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energia proveniente de fontes renováveis, o objectivo de 20% poderá não ser atingido.

Alteração 751
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A prioridade também deve ser sujeita à fiabilidade e segurança da rede. A fiabilidade e a 
segurança da rede e a segurança do abastecimento devem ser tidas imperativamente em 
conta na aplicação das disposições relativas à mobilização e acesso prioritários, devido às 
repercussões que a variabilidade decorrente da energia proveniente de fontes renováveis 
podem ter no equilíbrio da rede. A relação custo-eficácia do investimento e a lealdade da 
concorrência também devem ser tidas em conta nas decisões relativas ao acesso prioritário 
da energia proveniente de fontes renováveis à rede.
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Alteração 752
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam a ligação no prazo de 
dois anos após o pedido, o acesso, o 
transporte e distribuição da electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis. Os Estados-Membros devem 
também prever um acesso prioritário da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis ao sistema de rede. 
Ao mobilizarem instalações de produção 
de electricidade, os operadores das redes de 
transporte devem dar prioridade às 
instalações de produção que utilizam fontes 
de energia renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita.

Or. en

Justificação

A garantia de uma ligação melhor e oportuna poderá facilitar a penetração da energia 
proveniente de fontes renováveis no mercado.

Alteração 753
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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



AM\731121PT.doc 43/140 PE409.428v01-00

PT

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

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

Or. en

Alteração 754
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita.

Or. en

Justificação

A proposta de atribuição aos operadores das redes de transporte e aos operadores das redes 
de distribuição de poder de mobilização ou de atribuição de prioridade a determinadas 
instalações só faz sentido no contexto de um sistema de apoio baseado em tarifas de 
alimentação. Enquanto os Estados-Membros não forem obrigados a prever estes sistemas de 
apoio, estas medidas interferirão no mercado, pelo que devem ser suprimidas.

Alteração 755
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No mercado nórdico da electricidade, o acesso à rede de electricidade assenta sempre em 
acordos comerciais. Sempre que um interveniente tenha vendido electricidade no mercado da 
electricidade, tem acesso garantido à rede. Por isso, não é necessário dar prioridade à rede 
quando o mercado esteja organizado à semelhança do mercado nórdico.

Alteração 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 
à rede e reforços de rede, necessárias à 
integração de novos produtores que 
alimentem a rede interligada com 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis. Os Estados-
Membros devem garantir que as 
alterações dos custos causadas pela 
presente directiva sejam tidas em conta e 
que os operadores de redes de transporte e 
os operadores de redes de distribuição 
sejam compensados a nível das estruturas 
das tarifas.

Or. en
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Alteração 757
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros ou as autoridades 
reguladoras competentes devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 
à rede, reforços de rede, melhoria do 
funcionamento da rede e regras para a 
aplicação não-discriminatória dos códigos 
de rede, necessárias à integração de novos 
produtores que alimentem a rede 
interligada com electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Estas normas serão publicadas até 30 de 
Junho de 2010, o mais tardar.

Or. en

Justificação

A exploração diária da rede é diferente dos reforços da rede.

Alteração 758
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores de redes de transporte e aos 
operadores de redes de distribuição que 
estabeleçam e publiquem normas-padrão 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
das adaptações técnicas, tais como ligações 
à rede e reforços de rede, necessárias à 

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

integração de novos produtores que 
alimentem a rede interligada com 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis ou em instalações 
de co-geração.

Or. fr

Justificação

O problema do acesso à rede no que respeita à electricidade renovável é comum a todas as 
instalações descentralizadas. Essas instalações geram electricidade em sítios industriais para 
efeitos de consumo nesses mesmos sítios ou em edifícios públicos (hospitais, etc.) comerciais 
ou residenciais. Assim como as instalações de co-geração, as instalações descentralizadas 
também devem beneficiar dos últimos progressos legislativos em matéria de ligação à rede e 
a sua contribuição deve reflectir-se nos procedimentos e custos correspondentes.

Alteração 759
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores de redes de transporte e 
aos operadores de redes de distribuição 
que forneçam informação completa e 
pormenorizada sobre as redes de 
transporte aos novos produtores que 
pretendam ser ligados às redes de 
transporte e de distribuição. Estas 
informações devem incluir dados relativos 
à capacidade de transporte já atribuída e 
à capacidade ainda disponível.

Or. en

Justificação

Para garantir uma maior certeza jurídica e fomentar a confiança dos investidores, é 
necessário fornecer aos novos produtores a informação relevante sobre as redes de 
transporte, pois a ausência desta informação constitui o maior obstáculo ao desenvolvimento 
de unidades de produção de energia proveniente de fontes renováveis.
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Alteração 760
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros ou as 
autoridades reguladoras competentes 
devem exigir dos operadores das redes de 
transportes e de distribuição das redes de 
alta e média tensão o fornecimento, a 
todos os novos produtores que desejem 
uma ligação aos sistemas de transporte ou 
de distribuição, de informações exaustivas 
e pormenorizadas no que respeita aos 
regimes de transportes, incluindo, sem 
restrições, as informações relativas à 
capacidade de transportes já atribuída e à 
capacidade ainda disponível.

Or. it

Justificação

Os produtores de energia a partir de fontes renováveis vêem-se confrontados com uma série 
de incertezas, incluindo a falta de informações relativas ao regime de transportes, que é um 
elemento essencial, quando se trata de desenvolver instalações destinadas à produção de 
energia não poluente.

A fim de assegurar uma maior certeza jurídica e aumentar a confiança por parte dos 
investidores, é necessário fornecer informações pormenorizadas sobre o regime de 
transportes a todos os novos produtores que desejem ser ligados à rede.

Alteração 761
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for caso disso, os Estados-Membros 4. Se for caso disso, os Estados-Membros 
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podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
distribuição suportem, total ou 
parcialmente, os custos mencionados no n.º 
3. Os Estados-Membros devem rever e 
adoptar as medidas necessárias para 
melhorar os enquadramentos e as regras 
relativas ao suporte e partilha dos custos 
referidos no n.º 3 o mais tardar até 30 de 
Junho de 2011 e, em seguida, de dois em 
dois anos, a fim de assegurar a integração 
dos novos produtores a que se refere esse 
número.

podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e os operadores das redes de 
distribuição suportem, total ou 
parcialmente, os custos mencionados no n.º 
3. Além disso, podem responsabilizar 
esses operadores, total ou parcialmente,
pelos custos de aprovisionamento 
energético das pessoas singulares com 
rendimentos inferiores ao limiar de 
pobreza ao nível nacional. Os Estados-
Membros devem rever e adoptar as 
medidas necessárias para melhorar os 
enquadramentos e as regras relativas ao 
suporte e partilha dos custos referidos no 
n.º 3 o mais tardar até 30 de Junho de 2011 
e, em seguida, de dois em dois anos, a fim 
de assegurar a integração dos novos 
produtores a que se refere esse número. 

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de exigir uma contribuição de todos os 
produtores de energia para uma política selectiva que permita o aprovisionamento energético 
dos grupos desfavorecidos da sociedade a custos razoáveis.

Alteração 762
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema: 
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lançar um convite à apresentação de 
propostas para os trabalhos de ligação.

(a) uma estimativa exaustiva e 
pormenorizada dos custos associados à 
ligação;
(b) um calendário com a previsão da 
recepção e do tratamento dos pedidos de 
ligação à rede;
(c)Um calendário com a previsão da 
ligação efectiva à rede.
Os Estados-Membros ou as autoridades 
reguladoras competentes devem 
estabelecer as disposições em matéria de 
sanções, em caso de incumprimento das 
obrigações referidas nas alíneas a), (b e 
(c).
Os Estados-Membros ou as autoridades 
reguladoras competentes podem autorizar 
os produtores de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis que desejem 
ser ligados à rede a tomar as suas próprias 
disposições para os trabalhos de ligação.

Or. it

Justificação

Uma das principais dificuldades encontradas pelos operadores que desejam realizar 
instalações mediante a utilização das fontes de energia renováveis consiste nas incertezas de 
procedimento respeitantes ao acesso à rede.

A existência de procedimentos longos para a ligação à rede constitui um obstáculo) 
descentralização da produção de electricidade a partir das fontes renováveis. É necessário, 
por conseguinte, reforçar as disposições em matéria de acesso à rede e assegurar a aplicação 
pelo Estado-Membro da legislação existente em matéria de acesso à rede.
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Alteração 763
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema:

a) uma estimativa completa e 
pormenorizada dos custos associados à 
ligação;

b) um calendário razoável e preciso para 
a recepção e o tratamento do pedido de 
ligação à rede;
c) um calendário razoável e preciso para a 
ligação efectiva à rede.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
disposições que imponham sanções em 
caso de não cumprimento das regras 
enunciadas nas alíneas a), b) e c) do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

A incerteza ligada ao procedimento de pedido de acesso à rede é um dos principais 
problemas para os operadores que desejem desenvolver instalações de produção de energia 
proveniente de fontes renováveis. A fim de garantir maior certeza jurídica aos operadores, é 
necessário reforçar as regras relativas à ligação à rede, incluindo a definição de calendários 
para o tratamento dos pedidos apresentados por novos operadores.
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Alteração 764
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação, bem como 
prazos precisos e razoáveis que não
excedam dois anos no total. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis que desejem ser ligados à rede a 
lançar um convite à apresentação de 
propostas para os trabalhos de ligação.

Or. en

Alteração 765
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação, bem como 
prazos precisos e razoáveis que não 
excedam dois anos no total. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis que desejem ser ligados à rede a 
lançar um convite à apresentação de 
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propostas para os trabalhos de ligação.

Or. en

Justificação

A garantia de uma ligação melhor e feita num prazo razoável poderá facilitar a penetração 
da energia proveniente de fontes renováveis no mercado.

Alteração 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os operadores de sistemas de transporte e 
os operadores de sistemas de distribuição 
forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação, baseada nos 
custos referidos no n.º 3. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis que desejem ser ligados à rede a 
lançar um convite à apresentação de 
propostas para os trabalhos de ligação.

Or. en

Alteração 767
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

forneçam aos novos produtores que 
desejem ser ligados ao sistema uma 
estimativa completa e pormenorizada dos 
custos associados à ligação. Os Estados-
Membros podem autorizar os produtores de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis que desejem ser ligados à rede a 
lançar um convite à apresentação de 
propostas para os trabalhos de ligação. As 
propostas serão elaboradas com base nas 
normas técnicas existentes.

Or.  de

Justificação

Convém ter em conta as normas técnicas em vigor aquando da aplicação da directiva. O 
operador de rede deve, a qualquer momento, poder garantir a segurança do 
aprovisionamento através da sua rede, a qual deverá respeitar as normas técnicas em vigor. 
Esta obrigação deverá ser cumprida durante os períodos de elevada produção das centrais, 
mas também quando os produtores não alimentam a rede com energia. O desenvolvimento da 
rede e o montante dos investimentos associado devem, por conseguinte, ser previstos de 
forma a responder a uma situação de elevada alimentação à rede, mas também a uma 
situação em que é garantida uma alimentação mínima à rede.

Alteração 768
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A partilha de custos referida no n.º 3 
deve ser aplicada por um mecanismo 
baseado em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios que 
tenha em consideração os benefícios 
decorrentes das ligações de que irão 
usufruir os produtores inicialmente 
ligados e os produtores ligados 
subsequentemente, bem como os 
operadores das redes de transporte e os 
operadores das redes de distribuição.

6. A partilha de custos referida no n.º 3 
deve ser aplicada por um mecanismo 
baseado em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios.
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Or.  de

Justificação

A inclusão de futuras vantagens no cálculo dos custos não é possível e conduziria a 
numerosos litígios.

Alteração 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A partilha de custos referida no n.º 3 
deve ser aplicada por um mecanismo 
baseado em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios que
tenha em consideração os benefícios 
decorrentes das ligações de que irão 
usufruir os produtores inicialmente ligados 
e os produtores ligados subsequentemente, 
bem como os operadores das redes de 
transporte e os operadores das redes de 
distribuição.

6. A partilha de custos referida no n.º 3 
deve ser aplicada por um mecanismo 
baseado em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios que 
tenha em consideração os benefícios em 
termos de custos de ligação decorrentes 
das ligações de que irão usufruir os 
produtores inicialmente ligados e os 
produtores ligados subsequentemente.

Or. en

Justificação

O cálculo dos eventuais benefícios para toda a rede bem como para os produtores já ligados 
nunca terá um resultado ambíguo. Isto poderá ter como possível consequência uma distorção 
entre os requerentes.
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Alteração 770
Alan Smith

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. As autoridades reguladoras nacionais
devem obrigar a que a cobrança de tarifas 
de transporte e distribuição não discrimine 
a electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis nem a electricidade 
proveniente de fontes de energia 
renováveis produzida em regiões 
periféricas, tais como as regiões insulares e 
as regiões de baixa densidade 
populacional; a Comissão deve investigar 
eventuais incumprimentos desta norma e 
tomar as necessárias medidas correctivas 
em caso de violação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm violado sistematicamente esta disposição e a Comissão não 
controlou a aplicação da mesma. Esta alteração reforça a redacção para que as 
responsabilidades das autoridades sejam absolutamente claras.

Alteração 771
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as taxas cobradas pelos operadores de 
sistemas de transporte e os operadores de 
sistemas de distribuição pelo transporte e 
distribuição de electricidade a partir de 
instalações que utilizam fontes de energia 
renováveis reflictam as vantagens 
realizáveis em termos de custos resultantes 

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

da ligação da instalação à rede.

Or.  de

Justificação

As referidas vantagens da produção distribuída e sua quantificação são problemáticas, na 
medida em que a produção distribuída só poderá diminuir as perdas nas redes se for 
introduzida no momento certo e na quantidade certa.  A capacidade de produção das 
energias renováveis é muitas vezes difícil de prever, para além do que a introdução de 
electricidade na rede não sincronizada com o respectivo consumo pode até conduzir 
frequentemente a um aumento das perdas.

Alteração 772
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O problema do acesso à rede no que respeita à electricidade renovável é comum a todas as 
instalações descentralizadas. Essas instalações geram electricidade em sítios industriais para 
efeitos de consumo nesses mesmos sítios ou em edifícios públicos (hospitais, etc.) comerciais 
ou residenciais. Assim como as instalações de co-geração, as instalações descentralizadas 
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também devem beneficiar dos últimos progressos legislativos em matéria de ligação à rede e 
a sua contribuição deve reflectir-se nos procedimentos e custos correspondentes.

Alteração 773
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão Europeia e os Estados-
Membros devem desenvolver uma 
abordagem coordenada para a produção 
de energia eólica e marítima "off-shore" 
no Mar do Norte, no Mar da Irlanda, no 
Oceano Atlântico e no Mar Báltico. Este 
plano incluirá um procedimento de 
autorização simplificado, e a infra-
estrutura de rede necessária, quer no mar 
quer em terra, será um projecto 
prioritário da iniciativa da Rede 
Transeuropeia (RTE).
A Comissão Europeia e os Estados-
Membros devem desenvolver uma 
abordagem coordenada para o 
desenvolvimento de capacidades de 
produção de energia eólica e energia 
solar térmica na região do Mediterrâneo, 
quer na UE quer nos países terceiros. A 
necessária infra-estrutura de rede e uma 
coordenação reforçada entre os diferentes 
operadores de rede a nível europeu 
constituirão uma prioridade da iniciativa 
da Rede Transeuropeia (RTE).

Or. en

Justificação

O desenvolvimento dos potenciais de produção de energia eólica e marítima "off-shore" nos 
mares do Norte e Báltico e o desenvolvimento dos potenciais de produção de energia solar 
térmica e eólica na região mediterrânica serão favorecidos por uma abordagem coordenada 
e devem ser uma prioridade da iniciativa RTE.
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Alteração 774
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Dois anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão deve efectuar uma avaliação 
dos custos potenciais para as indústrias 
com utilização intensiva de energia e para 
os agregados familiares decorrentes das 
necessárias adaptações técnicas das redes 
de transporte e distribuição da 
electricidade.
Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para proteger os 
consumidores de energia vulneráveis 
contra a aplicação dos custos referidos no 
n.º 8-A e reduzir a pobreza energética.

Or. en

Justificação

O aumento dos custos e a sua repercussão nas facturas de electricidade decorrentes da 
presente directiva poderá ser substancial para as indústrias com utilização intensiva de 
energia e para os agregados familiares. Por conseguinte, é importante que a Comissão 
efectue uma avaliação para ter uma percepção clara dos custos potenciais e que os Estados-
Membros tomem medidas adequadas para impedir o eventual impacto nos consumidores 
mais pobres e vulneráveis.

Alteração 775
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros devem avaliar 
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a necessidade de ampliar a actual infra-
estrutura da rede de gás para facilitar a 
integração do gás proveniente de fontes 
renováveis com base em critérios 
ambientais, técnicos e económicos, tendo 
em conta formas alternativas de 
valorização local.

Or. en

Justificação

A injecção de gás proveniente de fontes renováveis nas redes é uma das possíveis formas de 
valorização. Devido aos custos da infra-estrutura e a condicionalismos técnicos, de 
segurança e de saúde, a injecção de biogás e a necessária ampliação da rede devem basear-
se em avaliações sólidas e exaustivas, tendo em conta formas de valorização local, como a 
produção de electricidade ou de aquecimento. Os custos do investimento e da exploração e a 
duração da produção de gás a partir de fontes renováveis devem fazer parte destas 
avaliações.

Alteração 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Quando a injecção de biogás 
produzido a partir de fontes renováveis 
for a solução pertinente, em 
conformidade com os critérios, 
ambientais, técnicos e económicos, e 
quando não prejudicarem a fiabilidade e 
a segurança da rede de gás, os Estados-
Membros devem zelar para que os 
operadores das redes de transporte e de 
distribuição de gás assegurem, no seu 
território, o transporte e a distribuição do 
gás produzido a partir de fontes de 
energia renováveis, na medida em que 
esse gás possa ser distribuído 
tecnicamente e de modo seguro aos 
consumidores.
Os custos de ligação à rede incluem a 
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ligação ao ponto de conexão, o sistema de 
medida da pressão, os dispositivos de 
aumento de pressão e de medidas 
calibradas.
Os Estados-Membros podem pedir, se 
necessário, aos operadores do sistema de 
transporte e do sistema de distribuição 
que partilhem os custos referidos supra.
Os Estados-Membros devem adoptar, o 
mais tardar, até 31 de Março de 2010, as 
medidas necessárias para definir o quadro 
jurídico e as regras relativas ao suporte e 
partilha desses custos. Cabe-lhes 
proceder, posteriormente, a uma revisão 
dos mesmos, de dois em dois anos, e 
incluí-los nos seus planos de acção 
nacionais, tal como é referido no artigo 
4.º
Os operadores de sistemas de transporte e 
de distribuição devem conceder 
igualmente ao gás produzido a partir de 
fontes de energia renováveis um acesso 
prioritário ao sistema, se isto for 
compatível com a gestão da rede.

Or. fr

Justificação

Quando a injecção de biogás produzido a partir de fontes renováveis for a solução 
pertinente, são necessárias normas de segurança, condições técnicas e regras relativas à 
partilha dos custos. A fim de reduzir a repercussão financeira nos consumidores finais, essas 
regras devem garantir que cada parte interessada opere de forma economicamente eficaz. 
Tendo em conta a diversidade dos regimes de auxílios nacionais e as acentuadas 
especificidades de cada projecto de injecção, é mais apropriado que tais regras sejam 
definidas ao nível nacional.
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Alteração 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Os Estados-Membros devem avaliar 
a necessidade de ampliar a actual infra-
estrutura da rede de gás para facilitar a 
integração do gás proveniente de fontes 
renováveis com base em critérios 
ambientais, técnicos e económicos, tendo 
em conta formas alternativas de 
valorização local.

Or. fr

Justificação

A injecção de gás produzido a partir de fontes renováveis nas redes á um dos meios possíveis 
de valorização. Tendo em conta os custos ligados às infra-estruturas e à segurança, às 
restrições técnicas e à saúde, a injecção de biogás e a extensão da rede de gasodutos devem 
basear-se numa avaliação válida, que tome em consideração os meios de valorização do 
biogás existente ao nível local, como a produção de electricidade ou de calor. O 
investimento, os custos operacionais e a duração da produção de biogás devem ser tidos em 
conta.

Alteração 778
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Para a injecção de gás proveniente 
de fontes renováveis nas redes de 
transporte e distribuição, os Estados-
Membros devem definir regras 
transparentes e não-discriminatórias para 
a qualidade do gás, tendo em conta 
critérios de fiabilidade, segurança e saúde 
pública.
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Os Estados-Membros devem igualmente 
estabelecer um quadro transparente e 
não-discriminatório que permita aos 
operadores das redes de transporte e 
distribuição definir, para cada pedido de 
injecção, requisitos técnicos adequados. 
Por último, os Estados-Membros devem 
criar regras para a atribuição de 
responsabilidades em termos de controlo 
dos condicionalismos técnicos, de 
medição da qualidade do gás e, se 
necessário, de odoração.

Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros a responsabilidade de definir normas precisas para a qualidade 
do gás de molde a garantir a fiabilidade e a segurança das redes de gás, bem como 
utilizações finais em boas condições de fiabilidade, segurança e saúde.  Estas questões não 
podem ficar unicamente sob a responsabilidade dos operadores e/ou produtores.

No que se refere às condições técnicas, devido às características muito específicas de cada 
projecto de injecção, os Estados-Membros devem definir um quadro transparente e não-
discriminatório, no âmbito do qual os operadores de redes de transporte de distribuição 
definem condições precisas para cada projecto.

Alteração 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-C. Para a injecção de gás proveniente 
de fontes renováveis nas redes de 
transporte e distribuição, os Estados-
Membros devem definir regras 
transparentes e não discriminatórias para 
a qualidade do gás, tendo em conta 
critérios de fiabilidade, segurança e saúde 
pública. 
Os Estados-Membros devem definir 
igualmente um quadro transparente e não 
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discriminatório, que permita aos 
operadores de redes de transporte e 
distribuição determinar as condições 
técnicas exigidas para cada pedido de 
injecção.
Os Estados-Membros devem, finalmente, 
estabelecer as regras de partilha das 
responsabilidades no que respeita à gestão 
das restrições técnicas, às medições da 
qualidade do gás e à odorização, se for 
caso disso.

Or. fr

Justificação

Incumbe aos Estados-Membros definir normas precisas de qualidade do gás a fim de garantir 
a fiabilidade e a segurança dos gasodutos, bem como utilizações finais fiáveis e seguras no 
plano técnico e sanitário. Quanto às condições técnicas, dadas às acentuadas especificidades 
de cada projecto de injecção, os Estados-Membros devem definir um quadro transparente e 
não discriminatório, incluindo condições técnicas precisas, estabelecidas pelos operadores 
das redes de transporte e de distribuição para cada projecto, no respeito do quadro geral.

Alteração 780
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Os Estados-membros deverão tomar as 
medidas necessárias para desenvolver as 
infraestruturas que permitam 
acompanhar o desenvolvimento da 
produção de aquecimento urbano e 
arrefecimento a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or.  de
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Justificação

Um apoio da mesma natureza às infraestruturas para a produção de aquecimento e 
arrefecimento é tão necessário como a disposição prevista no artigo 14.º.

Alteração 781
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para os biocombustíveis e outros 

biolíquidos

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para a energia produzida a partir de 

biomassa

Or. en

Justificação

Os objectivos de combate às alterações climáticas, a conservação da biodiversidade e a 
protecção dos direitos sociais dos trabalhadores apenas serão conseguidos se os critérios de 
sustentabilidade forem estendidos a toda a energia produzida a partir de biomassa no âmbito 
da presente directiva, bem como a todos os sectores industriais - indústria petrolífera, 
alimentar e da madeira - com os quais os biocombustíveis interagem.

Alteração 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para os biocombustíveis e outros

biolíquidos

Critérios de sustentabilidade ambiental e 
social para a energia produzida a partir de 

biomassa

Or. en
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Justificação

Paralelamente aos critérios de sustentabilidade ambiental, é necessário fazer referência aos 
critérios de sustentabilidade social. Em todo o relatório, a expressão "biocombustíveis e 
outros biolíquidos" deve ser substituída por "energia produzida a partir de biomassa", pois 
toda a biomassa deve ser submetida aos critérios de sustentabilidade.

Alteração 783
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental
para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos

Critérios de sustentabilidade para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos

Or. en

Alteração 784
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para os biocombustíveis e outros 

biolíquidos

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para a biomassa, os biocombustíveis e 

outros biolíquidos

Or. en

Justificação

Toda a energia produzida a partir de vegetais destinada aos transportes deve ser submetida 
aos mesmos critérios de sustentabilidade. A palavra "biomassa" deve ser aditada aos 
"biocombustíveis" e "biolíquidos" para excluir toda e qualquer lacuna susceptível de surgir 
devido ao desenvolvimento tecnológico, por exemplo, a biomassa utilizada para a produção 
de hidrogénio para os transportes.
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Alteração 785
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para os biocombustíveis e outros 

biolíquidos

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para toda a biomassa utilizada para 

produção de energia

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis para os 
transportes são consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias 
de biomassa (com base na literatura recente).

Alteração 786
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, a 
energia produzida a partir de biomassa, 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos 
só será considerada para os efeitos 
enumerados nas alíneas a) a c) seguintes se 
cumprir os critérios estabelecidos nos n.ºs 
2 a 5:

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

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

(a-A) Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da directiva relativa à qualidade 
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dos combustíveis no que respeita aos 
combustíveis para os transportes;

(b) Avaliação do cumprimento das 
obrigações em matéria de energias 
renováveis;

(b) Avaliação do cumprimento das 
obrigações em matéria de energias 
renováveis;

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

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

Or. en

Justificação

A directiva deve ser integralmente compatível com os requisitos da directiva relativa à 
qualidade dos combustíveis.

Alteração 787
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Toda a biomassa utilizada para a 
produção de energia só será considerada
para os efeitos enumerados nas alíneas a), 
b) e c) seguintes se cumprirem os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 9:

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

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

(b) Avaliação do cumprimento das 
obrigações em matéria de energias 
renováveis;

(b) Avaliação do cumprimento das 
obrigações em matéria de energias 
renováveis;

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

(c) Elegibilidade para apoio financeiro ao 
consumo de biomassa.

Or. en



AM\731121PT.doc 69/140 PE409.428v01-00

PT

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).

Alteração 788
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, os 
biocombustíveis e outros biolíquidos só 
será considerada para os efeitos 
enumerados nas alíneas a) a c) seguintes se 
cumprir os critérios estabelecidos nos n.ºs 
2 a 5:

Or. en

Alteração 789
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. A energia produzida a partir de 
biomassa só será considerada para os 
efeitos enumerados nas alíneas a), b) e c) 
seguintes se cumprirem os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 5:

Or. en
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Justificação

Os objectivos de combate às alterações climáticas, a conservação da biodiversidade e a 
protecção dos direitos sociais dos trabalhadores apenas serão conseguidos se os critérios de 
sustentabilidade forem estendidos a toda a energia produzida a partir de biomassa no âmbito 
da presente directiva, bem como a todos os sectores industriais - indústria petrolífera, 
alimentar e da madeira - com os quais os biocombustíveis interagem.

Alteração 790
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – primeira frase

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.  de

Justificação

A presente alteração é necessária, pelo facto de ser definido um novo critério.

Alteração 791
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da directiva relativa à qualidade 
dos combustíveis no que respeita aos 
combustíveis para os transportes;

Or. en
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Justificação

As normas aplicáveis aos combustíveis para o sector dos transportes devem ser 
harmonizadas tanto na directiva relativa às energias renováveis como na directiva relativa à 
qualidade dos combustíveis. Por conseguinte, é necessária uma remissão, a fim de garantir a 
aplicação de um conjunto de normas nos termos das duas directivas.

Alteração 792
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser calculada com base no n.º 1 do artigo 
17.º e deve ser, pelo menos, de 35%. 

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações 
que estavam em funcionamento em 
Janeiro de 2008, o primeiro parágrafo 
aplica-se a partir de 1 de Abril de 2013.

A partir de 1 de Janeiro de 2015, a 
poupança de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerada para efeitos do no n.º 1 será 
pelo menos, de 50% com base no 
levantamento efectuado em 2013 pela 
Comissão e, daí em diante, de dois em 
dois anos.

Or. en

Justificação

Uma abordagem em duas etapas seria a opção mais adequada, tendo particularmente em 
conta a necessidade de se avançar progressivamente para biocombustíveis e matérias-primas 
mais avançados. Esta abordagem está bem patente no relatório do grupo de trabalho ad hoc 
do Conselho sobre os critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis, de 10 de Abril de 
2008.
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Alteração 793
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35% e aumentar para, 
pelo menos, 50% a partir de 1 de Janeiro 
de 2012 e 60% a partir de 1de Janeiro de 
2017.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

No caso da energia de biomassa 
produzida por instalações que estavam em 
funcionamento em Janeiro de 2008, o 
primeiro parágrafo aplica-se a partir de 1 
de Abril de 2013.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe economias mínimas de emissões de gases com efeito de estufa de 35% 
para a energia produzida a partir de biomassa, o que é demasiado baixo, sendo necessária 
uma economia de pelo menos 60%.

Alteração 794
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos para 
transportes considerados para efeitos do no 
n.º 1 deve ser calculada em conformidade 
com o n.º 1 do artigo 17.º e atingir pelo 
menos 50%, excepto no caso dos 
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biocombustíveis e outros biolíquidos 
produzidos por instalações que estavam em 
funcionamento em Janeiro de 2008, em 
que a poupança de emissões de gases com 
efeitos de estufa deve ser, pelo menos, de 
35%, até 1 de Abril de 2013.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

Or. en

Justificação

Apenas os biocombustíveis que ofereçam um nível elevado de poupança de emissões de gases 
com efeitos de estufa devem ser tidos em conta para a realização do objectivo e ser elegíveis 
para apoio, mas é razoável conceder às instalações de produção de biocombustíveis já 
existentes um curto período de adaptação.

Alteração 795
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser calculada com base no n.º 1 do artigo 
17.º e deve ser, pelo menos, de 50%.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

No caso da energia de biomassa 
produzida por instalações que estavam em 
funcionamento em Janeiro de 2008, o 
primeiro parágrafo aplica-se a partir de 1 
de Abril de 2013.

Or. en
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Justificação

A proposta de reduzir 35% nas emissões de gases com efeito de estufa não é suficientemente 
ambiciosa. Ao fixar um objectivo tão baixo, a maioria dos biocombustíveis será elegível, 
correndo-se o risco de bloquear a produção em produções ineficientes com limitados 
benefícios ambientais e importantes efeitos potenciais sobre a utilização dos solos. Por outro 
lado, ao propor um limiar de apenas 35% para a redução das emissões, está-se a 
menosprezar o potencial significativo que representa a produção de biocombustíveis nos 
trópicos.

Alteração 796
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
combustíveis para transportes produzidos 
a partir de biomassa considerados para 
efeitos do no n.º 1 deve ser calculada com 
base no n.º 1 do artigo 17.º e deve ser, pelo 
menos, de 60%.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

No caso dos combustíveis para transportes 
produzidos a partir de biomassa
produzidos por instalações que estavam em 
funcionamento em Janeiro de 2008, o 
primeiro parágrafo aplica-se a partir de 
sexta-feira, 1 de Janeiro de 2010.

Or. en

Justificação

O limiar das emissões de gases com efeito de estufa deve ser suficientemente elevado para 
garantir a utilização eficaz de recursos de biomassa escassos. Se a metodologia utilizada no 
cálculo não for sensivelmente melhorada, corre-se o risco de o valor da poupança de 
emissões de gases com efeito de estufa ser muito sobrestimado, o que poderá induzir o 
consumidor em erro e dar azo a uma política errada.
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Alteração 797
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
toda a biomassa utilizada para produção 
de energia considerada para efeitos do no 
n.º 1 deve ser, pelo menos, de 35% para os 
combustíveis para transportes e 50% para 
a produção de electricidade.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

No caso de toda a biomassa utilizada para 
produção de energia produzida por 
instalações que estavam em funcionamento 
em Janeiro de 2008, o primeiro parágrafo 
aplica-se a partir de 1 de Abril de 2013.

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).

Alteração 798
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser calculada com base no n.º 1 do artigo 
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17.º e deve ser, pelo menos, de 35%. Os 
biocombustíveis celulósicos, o biogás e os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
óleo vegetal ou animal residual ou de
vegetais não alimentares devem atingir 
uma poupança de emissões de gases com 
efeitos de estufa de, pelo menos, 50%.

Or. en

Justificação

Um aumento do valor mínimo de 35% da poupança de emissões de gases com efeitos de 
estufa implicaria graves restrições à produção de biocombustíveis. Um dos objectivos da 
promoção dos biocombustíveis é reduzir a dependência energética, pelo que a produção de 
matérias-primas na Europa deve ser incentivada e o nível de redução das emissões de gases 
com efeitos de estufa deve ter em conta o potencial de poupança destas emissões que 
representam os biocombustíveis obtidos a partir de matérias-primas europeias. Os 
biocombustíveis celulósicos, o biogás e os biocombustíveis produzidos a partir de óleo 
vegetal ou animal residual ou de vegetais não alimentares devem atingir poupanças mais 
elevadas, do que resulta uma curva de emissões de gases com efeitos de estufa ainda mais 
pronunciada.

Alteração 799
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35% e aumentará, pelo 
menos, 50% em 1 de Janeiro de 2014 e 
60% em 1 de Janeiro de 2017.

Or. en
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Alteração 800
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

A partir de 1 de Janeiro de 2012, a 
poupança de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de
biocombustíveis ou outros biolíquidos 
considerados para efeitos do disposto no 
n.º 1 será, pelo menos, de 50%.

Os regimes de apoio devem promover os 
biocombustíveis e outros biolíquidos que 
possibilitem uma poupança de emissões 
de gases com efeitos de estufa superior ao 
limiar mínimo. Apenas será prestado um 
apoio mais elevado se houver provas 
suficientes de uma poupança de gases 
com efeito de estufa superior. Os 
documentos de apoio devem incluir 
provas quanto à prevenção de efeitos 
indirectos decorrente da utilização de 
resíduos ou do cultivo em solos 
degradados.

Or. en

Justificação

Deve ser incentivado o desenvolvimento de biocombustíveis que permitam uma maior 
poupança de emissões de gases com efeitos de estufa,  o que pode ser conseguido através da 
fixação de limiares obrigatórios ou da concessão de incentivos financeiros. A produção de 
bioenergia a partir de resíduos ou através de cultivo em solos degradados reduz a pressão 
que a produção de bioenergia exerce nos solos, nos recursos hídricos e na produção de 
culturas alimentares, pelo que deve ser incentivada.
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Alteração 801
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações 
que estavam em funcionamento em 
Janeiro de 2008, o primeiro parágrafo 
aplica-se a partir de 1 de Abril de 2013.

Com efeito a partir de 1 de Janeiro de 
2015, a redução das emissões de gases 
com efeito de estuda resultantes da 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
n.º 1, será, no mínimo, de 50%. Este valor 
deverá ser alcançado, após a entrada em 
vigor da presente directiva, através de um 
aumento anual de 3% até 2015.
A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes da utilização 
de biocombustíveis e outros biolíquidos 
será calculada em conformidade com o 
n.º 1 do artigo 17.º.

Or.  de

Justificação

A fim de aumentar as vantagens dos biocombustíveis face aos combustíveis fósseis, 
contribuindo assim de melhor forma para a protecção do ambiente, é necessário alcançar um 
benefício líquido de carbono mais positivo. No caso dos biocombustíveis de primeira 
geração, em particular, existem ainda muitas possibilidades de aumentar esse benefício. 

Alteração 802
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações 
que estavam em funcionamento em 
Janeiro de 2008, o primeiro parágrafo 
aplica-se a partir de 1 de Abril de 2013.

Com efeito a partir de 1 de Janeiro de 
2020, a redução das emissões de gases 
com efeito de estuda resultantes da 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
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n.º 1, será, no mínimo, de 50%. Este valor 
deverá ser alcançado, após a entrada em 
vigor da presente directiva, através de um 
aumento anual de 2% até 2020.
A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes da utilização 
de biocombustíveis e outros biolíquidos 
será calculada em conformidade com o 
n.º 1 do artigo 17.º.

Or.  de

Justificação

A fim de aumentar as vantagens dos biocombustíveis face aos combustíveis fósseis, 
contribuindo assim de melhor forma para a protecção do ambiente, é necessário alcançar um 
benefício líquido de carbono mais positivo. No caso dos biocombustíveis de primeira 
geração, em particular, existem ainda muitas possibilidades de aumentar esse benefício. 

Alteração 803
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

No caso da energia de biomassa 
produzida por instalações que estavam em 
funcionamento em 30 de Junho de 2009, o 
primeiro parágrafo aplica-se a partir de 1 
de Outubro de 2014.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o período razoável de 18 meses para a construção de instalações de 
biocombustíveis, o período transitório deve ser estendido a todas as instalações que estavam 
em funcionamento em 30 de Junho de 2009. Alem disso, o período transitório deve alargado, 
passando a ter início em 1 de Outubro de 2014. 
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Alteração 804
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A poupança de emissões de gases com 
efeitos de estufa deve ser calculada de 
acordo com o método previsto no artigo 
17.º.

Or. en

Alteração 805
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os combustíveis para transportes 
produzidos a partir de biomassa 
considerados para efeitos do n.º 1 serão 
limitados aos produzidos a partir de:
(a) resíduos ou restos, incluindo biogás,
(b) matérias-primas cultivadas em 
terrenos incultos, degradados ou 
marginais com um saldo carbono positivo 
em relação às emissões resultantes da 
utilização dos solos durante um período 
de dez anos;
(c) combustíveis provenientes de matérias-
primas que não geram emissões directas 
ou indirectas devido a uma alteração da 
utilização do solo.

Or. en

Justificação

Os combustíveis para transportes produzidos a partir de biomassa deveriam limitar-se a 
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matérias-primas sem efeito directo ou indirecto nas emissões devidas a uma alteração da 
utilização do solo. O potencial de fixação de carbono dos terrenos marginais ou degradados 
só se materializará se os objectivos da elegibilidade para o mercado o visarem.

Alteração 806
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A utilização de terrenos destinados à 
obtenção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos não poderá concorrer com a 
utilização de terrenos para a produção de 
bens alimentares.

Or.  de

Justificação

Tem de se prestar maior atenção à necessidade de que a situação dos géneros alimentícios 
não piore devido à utilização de biocombustíveis.

Alteração 807
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
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zonas florestais em que não há 
conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o 
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais;
(b) zonas designadas para fins de protecção 
da natureza, a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
interferiu com tais fins. 

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A definição original de "zonas florestais não perturbadas por actividade humana 
significativa" no n.º 3 do artigo 15.º é uma expressão imprecisa utilizada principalmente para 
fins estatísticos, que deixa margem para interpretações ambíguas quanto às florestas que 
poderiam pertencer a esta categoria. Em certos casos, florestas geridas de forma sustentável 
no âmbito de uma utilização normal no plano económico poderiam ser consideradas como 
florestas intactas, com diversidade biológica, e ser excluídas da meta de 10% fixada para os 
biocombustíveis.
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Alteração 808
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A biomassa para a produção de energia 
que não combustíveis para os transportes 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, a menos que se trate de 
fluxos de resíduos legais e 
regulamentados resultantes de práticas de 
gestão e conservação legítimas. Inclui 
terrenos que em 1990, ou posteriormente, 
tinham um dos seguintes estatutos,
independentemente de o terem ou não 
actualmente:

(-a) terrenos de elevado valor de 
preservação;

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

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
zonas florestais em que não há 
conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o 
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais, a menos 
que se prove que houve e continuará a 
haver actividade humana com uma 
intensidade e periodicidade que permitam 
a manutenção dos processos naturais e da 
composição das espécies naturais;

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

(b) zonas designadas para fins de protecção 
da natureza, incluindo as designadas para 
fins de protecção de ecossistemas ou 
espécies ameaçadas reconhecidas por 
acordos internacionais, a menos que se 
prove que a produção dessas matérias-
primas não interferiu com tais fins.

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

biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem 
que preservem a composição das espécies 
naturais e as características e os 
processos ecológicos e que não são
fertilizados.

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

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

Or. en

Justificação

Enquanto a biomassa para transportes deve ser limitada a matérias-primas sem impacto nas 
utilizações dos solos ou aos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de 
carbono, a utilização da biomassa para outros fins energéticos deve ser regulamentada para 
evitar impactos negativos no ambiente.

Alteração 809
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Toda a biomassa utilizada para fins 
energéticos considerada para efeitos do n.º 
1 não deve ser fabricada a partir de 
matérias-primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade ou num raio de 5 km em 
torno destes terrenos, isto é, terrenos que 
em Janeiro de 2008 tinham um dos 
seguintes estatutos, independentemente de 
o terem ou não actualmente:

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
zonas florestais em que não há 

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

conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o 
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais;

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

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

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

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

(c-A) outros terrenos reconhecidos como 
ricos em biodiversidade.

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

Até Janeiro de 2010, a Comissão 
estabelecerá os critérios e as áreas 
geográficas para determinar os terrenos de 
pastagem que serão abrangidos pela alínea 
c). Esta medida, destinada a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, será adoptada em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no n.º 3 do artigo 
21.º.

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).
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Alteração 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, a menos que se prove que 
a produção dessas matérias-primas é 
compatível com a manutenção ou o 
reforço dessa biodiversidade. Para efeitos 
do presente número, entende-se por 
"terrenos reconhecidos como ricos em 
biodiversidade" os terrenos que em Janeiro 
de 2008 tinham um dos seguintes estatutos, 
independentemente de o terem ou não 
actualmente:

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

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa;

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

(b) (i) zonas designadas para fins de 
protecção da natureza pela lei ou pela 
autoridade competente relevante, ou

(ii) zonas designadas para fins de 
protecção de ecossistemas ou espécies 
raros, ameaçados ou em perigo 
reconhecidos por acordos internacionais, 
sob reserva do seu reconhecimento em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 4, segundo parágrafo, do 
artigo 16.º, 
a menos que se prove que a produção 
dessas matérias-primas não interferiu com 
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tais fins;
(c) terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem 
com grande variedade de espécies, não 
fertilizados e não degradados.

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

Or. en

Alteração 811
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

(b) (i) zonas designadas para fins de 
protecção da natureza pela lei ou pela 
autoridade competente relevante, ou

(ii) zonas designadas para fins de 
protecção de ecossistemas ou espécies 
raros, ameaçados ou em perigo 
reconhecidos por acordos internacionais 
ou incluídos em listas elaboradas por 
organizações intergovernamentais ou 
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organizações não governamentais 
internacionais, sob reserva do seu 
reconhecimento em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 4, segundo 
parágrafo, do artigo 16.º; 
a menos que se prove que a produção 
dessas matérias-primas não interferiu com 
tais fins;

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

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

Or. en

Alteração 812
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

(– a) terrenos de elevado valor de 
preservação;

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

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

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

da natureza, incluindo as designadas à 
protecção de ecossistemas ou espécies 
ameaçadas reconhecidas por acordos 
internacionais, a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
interferiu com tais fins;

(b-A) zonas-tampão em torno de zonas 
designadas para fins de protecção da 
natureza e corredores migratórios entre 
essas zonas;

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

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

Or. en

Justificação

As matérias-primas para a produção de biocombustíveis não devem ser cultivadas em zonas-
tampão e corredores migratórios entre zonas designadas para fins de protecção da natureza, 
pois, caso contrário, as espécies em perigo podem ficar encerradas em espaços isolados.

Alteração 813
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. A bioenergia considerada para efeitos 
do n.º 1 não deve ser fabricada a partir de 
matérias-primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos que em 
Maio de 2003 tinham um dos seguintes 
estatutos, independentemente de o terem 
ou não actualmente:

Or. en
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Justificação

O texto da Comissão recompensa os que, com intuitos especulativos, procederam à 
desflorestação na mira do crescimento do mercado europeu, tal como se observou no Sudeste 
Asiático. Para além disso, e de maneira mais grave, uma data-limite tão recente põe em 
causa a data-limite de 1990 estabelecida no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do 
Protocolo de Quioto. O ano de 2003 foi a data em que foi adoptado pela UE o apoio 
legislativo para os biocombustíveis.

Alteração 814
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. A energia produzida a partir de 
biomassa considerada para efeitos do n.º 1
não deve ser fabricada a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, a menos que os elementos 
fornecidos demonstrem que essas 
matérias-primas foram produzidas por 
meio de práticas de gestão sustentável e 
que a sua produção e extracção não 
tiveram qualquer efeito negativo na 
biodiversidade, e/ou que os elementos 
fornecidos demonstrem que uma 
intervenção permitirá restabelecer a 
composição das espécies e dos processos 
naturais. São incluídos os terrenos que em 
Janeiro de 2008 tinham um dos seguintes 
estatutos, independentemente de o terem 
ou não actualmente:

Or. en

Justificação

Tal como em qualquer outro lugar, deveria ser possível aplicar uma gestão sustentável, pois 
agir de forma sustentável permitiria utilizar quantidades limitadas de biomassa.
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Alteração 815
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) florestas primárias ou outros terrenos 
arborizados: florestas ou outros terrenos 
arborizados com espécies nativas, onde 
não haja indícios claramente visíveis de 
actividade humana e onde os processos 
ecológicos não tenham sofrido uma 
perturbação significativa;

Or. en

Justificação

A expressão "zonas florestais não perturbadas por actividade humana significativa" não é 
suficientemente precisa, tendo sido utilizada essencialmente para fins estatísticos. Não há 
uma interpretação inequívoca quanto ao facto de saber que florestas pertencem a esta 
categoria. A definição cria o risco de que uma quantidade desconhecida de floresta gerida de 
forma sustentável no âmbito de uma utilização normal no plano económico possa ser 
considerada como floresta intacta, com diversidade biológica, e ser excluída da meta de 10% 
fixada para os biocombustíveis.

Alteração 816
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) florestas ou outros terrenos 
arborizados com espécies nativas, onde 
não haja indícios claramente visíveis de 
actividade humana e onde os processos 
ecológicos não tenham sofrido uma 
perturbação significativa;
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processos das espécies naturais;

Or. en

Alteração 817
Eluned Morgan

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) zonas que prestam serviços básicos 
ligados aos ecossistemas em situações 
críticas (por exemplo, protecção da bacia 
hidrográfica, controlo da erosão), tal 
como definidas na Avaliação do 
Ecossistema do Milénio, sob reserva do 
seu reconhecimento em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 4, 
segundo parágrafo, do artigo 16.º;

Or. en

Justificação

Os serviços ligados aos ecossistemas são os benefícios proporcionados pelos ecossistemas. 
Compreendem serviços de fornecimento (alimentos, água, madeira e fibras), serviços de 
regulação (clima, inundações, doenças, resíduos, qualidade da água), serviços culturais 
(lazer, deleite estético, realização espiritual) e serviços de apoio (constituição dos solos, 
fotossíntese e ciclos nutricionais).

Alteração 818
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) zonas designadas por lei ou pelas 
autoridades competentes relevantes para 
fins de protecção da natureza, a menos que 
se prove que a produção dessas matérias-
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interferiu com tais fins. primas não interferiu com tais fins.

Or.  de

Justificação

A fim de garantir uma definição clara da base jurídica em virtude da qual determinadas 
áreas são destinadas a zonas de protecção da natureza, o quadro jurídico deverá ser 
delimitado de forma mais precisa.

Alteração 819
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) zonas que contêm uma elevada 
concentração a nível global e regional de 
ecossistemas ou espécies raras, 
ameaçadas ou em perigo, reconhecidas no 
âmbito de acordos internacionais ou 
pertencentes à “Lista Vermelha” da 
União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Seus Recursos, a 
menos que existam provas de que a 
produção destas matérias-primas não é 
prejudicial;

Or.  de

Justificação

Os acordos e as normas internacionais sobre a protecção da natureza devem ser utilizados 
para definir os critérios de sustentabilidade.
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Alteração 820
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão conferirá mandato ao Comité 
Europeu de Normalização (CEN) para 
propor os critérios, indicadores e métodos 
pan-europeus que devem ser utilizados 
para determinar o estatuto dos terrenos
abrangidos pelas alíneas a), b) e c) e de 
que forma esse estatuto deve ser 
estabelecido e controlado.

Or. en

Justificação

É essencial que os mesmos critérios, indicadores e métodos sejam aplicados de forma 
coerente em toda a UE. O CEN proporciona o quadro adequado para este efeito, pode 
mobilizar as competências necessárias para a realização desta tarefa e já lançou o processo. 
O quadro legislativo da UE deve basear-se no artigo 95.º do Tratado da UE.

Alteração 821
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão conferirá mandato ao Comité 
Europeu de Normalização (CEN) para 
propor os critérios, indicadores e métodos 
pan-europeus que devem ser utilizados 
para determinar o estatuto dos terrenos
abrangidos pelas alíneas a), b) e c) e de 
que forma esse estatuto deve ser 
estabelecido e controlado.
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Or. en

Justificação

É essencial que os mesmos critérios, indicadores e métodos sejam aplicados de forma 
coerente em toda a UE. O CEN proporciona o quadro adequado para este efeito, pode 
mobilizar as competências necessárias para a realização desta tarefa e já lançou o processo. 
O quadro legislativo da UE deve basear-se no artigo 95.º do Tratado da UE.

Alteração 822
Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

(a) sejam geridas e exploradas em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos pela CMPFE para uma 
gestão sustentável das florestas ou com 
critérios comparáveis; 

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

(b) cumpram os requisitos da legislação 
nacional relativa às florestas e ao 
ambiente.

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 823
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A biomassa para a produção de energia 
que não combustíveis para os transportes
considerada para efeitos do n.º 1 não deve 
ser fabricada a partir de matérias-primas 
cultivadas em terrenos com um elevado 
teor de carbono, isto é, terrenos que em 
1990 tinham um dos seguintes estatutos e 
já não o têm:

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

(a) zonas húmidas; 

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

(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 
0,5 hectare com árvores de mais de 5 
metros de altura e um copado de mais de 
10%, ou árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ; 

(b-A) savanas e zonas de sub-bosque, isto 
é, zonas que agrupam espécies arbóreas, 
arbustos e terrenos de pastagem com 
elevado teor de carbono;
(b-B) zonas de pastagem permanente, isto 
é, prados e terrenos não arborizados 
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dedicados à produção de erva e à 
pastagem nos últimos 20 anos.

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

Or. en

Justificação

Enquanto a biomassa para transportes deve ser limitada a matérias-primas sem impacto nas 
utilizações dos solos ou aos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de 
carbono, a utilização da biomassa para outros fins energéticos deve ser regulamentada para 
evitar impactos negativos no ambiente.

Alteração 824
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A biomassa utilizada para fins 
energéticos considerada para efeitos do n.º 
1 não deve ser fabricada a partir de 
matérias-primas cultivadas em terrenos 
com um elevado teor de carbono.

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

Não devem ser construídas novas 
unidades de produção em zonas onde a 
perda do dióxido de carbono conservado 
acima do solo não possa ser compensada 
num prazo de 10 anos. Não devem ser 
construídas novas unidades de produção 
em zonas onde exista um risco elevado de 
perda do dióxido de carbono conservado 
acima do solo, como é o caso de alguns 
terrenos de pastagem, turfeiras, mangais e 
zonas húmidas.

(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 1 
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hectare com árvores de mais de 5 metros 
de altura e um copado de mais de 30%, ou 
árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ;
As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
estatuto que em Janeiro de 2008.

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).

Alteração 825
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. A energia produzida a partir de 
biomassa considerada para efeitos do n.º 1 
não deve ser fabricada a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos com um 
elevado teor de carbono, a menos que os 
elementos fornecidos demonstrem que 
essas matérias-primas provêm de fluxos 
de resíduos ou de desperdícios de madeira 
ou foram produzidas por meio de práticas 
de gestão sustentável. São incluídos os
terrenos que em Janeiro de 2008 tinham 
um dos seguintes estatutos, 
independentemente de o terem ou não 
actualmente:

Or. en
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Justificação

Tal como em qualquer outro lugar, deveria ser possível aplicar uma gestão sustentável, pois 
agir de forma sustentável permitiria utilizar quantidades limitadas de biomassa.

Alteração 826
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. A energia produzida a partir de 
biomassa considerada para efeitos do n.º 1 
não deve ser fabricada a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos com um 
elevado teor de carbono, isto é, terrenos 
que em Novembro de 2005 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

Or. en

Alteração 827
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Toda a energia produzida a partir de vegetais destinada aos transportes deve ser submetida 
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aos mesmos critérios de sustentabilidade. A palavra "biomassa" deve ser aditada aos 
"biocombustíveis" e "biolíquidos" para excluir toda e qualquer lacuna susceptível de surgir 
devido ao desenvolvimento tecnológico, por exemplo, a biomassa utilizada para a produção 
de hidrogénio para os transportes.

Alteração 828
Henrik Lax

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) zonas húmidas, isto é, terrenos cobertos 
de água ou saturados de água
permanentemente;

Or. en

Justificação

Alguns terrenos não são classificados como zonas húmidas, embora estejam cobertos de água 
durante uma grande parte do ano, em particular se chover. Por conseguinte, apenas a 
cobertura de água permanente pode ser aceite como critério para a classificação como zona 
húmida.

Alteração 829
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

As turfeiras degradadas (isto é, já drenadas) continuam comprovadamente a reter 
quantidades importantes de carbono em todo o mundo. A restauração de turfeiras 
degradadas proporciona muito maiores economias de emissões do que a sua utilização para 
a produção de biomassa. O cultivo exige frequentemente uma maior redução do nível das 
águas, o que causa mais degradação e, portanto, mais libertações em grande escala de gases 
com efeito de estufa.

Alteração 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) zonas continuamente arborizadas;

Or. en

Alteração 831
Eluned Morgan

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 
0,5 hectares com árvores de mais de 5 
metros de altura e um copado de mais de 
10%, ou árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ;

Or. en
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Justificação

A definição de zonas continuamente arborizadas deveria alinhar-se pelas definições 
internacionalmente reconhecidas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO) e da Convenção sobre Biodiversidade, pois ambas definem as florestas 
como zonas de mais de 0,5 hectares com uma cobertura copada de mais de 10%.

Alteração 832
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) savanas e zonas de sub-bosque, isto 
é, zonas que agrupam espécies arbóreas, 
arbustos e terrenos de pastagem;

Or. en

Justificação

"Ecossistemas intermédios" entre floresta e pastagem são importantes reservas de carbono 
(por exemplo o cerrado brasileiro e as savanas africanas) e estão excluídos da presente 
definição.

Alteração 833
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 –n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) zonas de pastagem permanente, isto 
é, terrenos não arborizados dedicados à 
produção de erva e à pastagem nos 
últimos 20 anos e que não são floresta.

Or. en
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Justificação

Pastagens permanentes são reservas significativas, eficientes e importantes de carbono e, 
segundo estudos científicos recentes, a dívida de carbono resultante da conversão das 
pastagens pode atingir os 90 anos.

Alteração 834
Eluned Morgan

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

Texto da Comissão Alteração

(b-C) zonas húmidas, tal como definidas 
pela Convenção de Ramsar, sob reserva 
do seu reconhecimento em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 4, 
segundo parágrafo, do artigo 16.º;

Or. en

Alteração 835
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
estatuto que em Maio de 2003.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão recompensa os que, com intuitos especulativos, procederam à 
desflorestação na mira do crescimento do mercado europeu, tal como se observou no Sudeste 
Asiático. Para além disso, e de maneira mais grave, uma data-limite tão recente põe em 
causa a data-limite de 1990 estabelecida no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do 
Protocolo de Quioto. O ano de 2003 foi a data em que foi adoptado pela UE o apoio 
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legislativo para os biocombustíveis.

Alteração 836
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão conferirá mandato ao Comité 
Europeu de Normalização (CEN) para 
elaborar os critérios harmonizados e as 
especificações que devem ser utilizados 
para determinar o estatuto dos terrenos 
abrangidos pelas alíneas a) e b) e de que 
forma esse estatuto deve ser estabelecido e 
controlado.

Or. en

Justificação

É essencial que os mesmos critérios, indicadores e métodos sejam aplicados de forma 
coerente em toda a UE. O CEN proporciona o quadro adequado para este efeito, pode 
mobilizar as competências necessárias para a realização desta tarefa e já lançou o processo. 
O quadro legislativo da UE deve basear-se no artigo 95.º do Tratado da UE.

Alteração 837
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão conferirá mandato ao Comité 
Europeu de Normalização (CEN) para 
elaborar os critérios harmonizados e as 
especificações que devem ser utilizados 
para determinar o estatuto dos terrenos 
abrangidos pelas alíneas a) e b) e de que 
forma esse estatuto deve ser estabelecido e 
controlado.
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Or. en

Justificação

É essencial que os mesmos critérios, indicadores e métodos sejam aplicados de forma 
coerente em toda a UE. O CEN proporciona o quadro adequado para este efeito, pode 
mobilizar as competências necessárias para a realização desta tarefa e já lançou o processo. 
O quadro legislativo da UE deve basear-se no artigo 95.º do Tratado da UE.

Alteração 838
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.ºs 4-A, 4-B e 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A produção de biomassa para fins 
energéticos pode prejudicar a segurança 
alimentar e a utilização de biomassa a
nível local.
A Comissão deve apresentar um relatório 
anual sobre:
a) as alterações ocorridas na utilização 
dos solos nas regiões com zonas de 
produção de biomassa,
b) alterações ocorridas nos preços dos 
alimentos a nível do mercado mundial e 
nas regiões com zonas de produção de 
biomassa,
4-B. A produção e processamento de 
biomassa implicará que os solos e a sua 
qualidade permanecerão inalterados ou 
serão melhorados:
a) serão respeitadas as normas e 
disposições nacionais relativas à gestão 
dos solos;
b) serão utilizadas as melhores práticas 
para a produção ou processamento de 
biomassa a fim de preservar ou melhorar 
os solos e a sua qualidade;
4-C. A produção e processamento de 
biomassa implicará que as águas 
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subterrâneas e de superfície não serão 
esgotadas e que a qualidade da água 
permanecerá inalterada ou será 
melhorada:
a) serão respeitadas as normas e 
disposições nacionais relativas à gestão da 
água;
b) serão utilizadas as melhores práticas 
para a produção ou processamento de 
biomassa a fim de minimizar o consumo 
de água e preservar ou melhorar a sua 
qualidade;
c) na produção ou processamento de 
biomassa apenas poderá ser utilizada 
água proveniente de fontes renováveis.

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).

Alteração 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os biocombustíveis e outros 
biolíquidos não serão considerados para 
os efeitos referidos no n.º 1 se tiverem 
recebido auxílios, isenções fiscais ou 
outros incentivos públicos destinados a 
reduzir os seus custos de produção e 
proporcionar uma vantagem 
concorrencial desleal.
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Or. en

Alteração 840
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A biomassa para a produção de 
energia, independentemente de as 
matérias-primas terem ou não sido 
cultivadas no território da Comunidade, 
só será considerada para efeitos do n.º 1 
se tiverem sido tomadas medidas eficazes 
para evitar:
(a) a poluição da água, nomeadamente 
das águas subterrâneas;
(b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso;
(c) a poluição atmosférica;
(d) a degradação da qualidade dos solos.

Or. en

Justificação

A apresentação de relatórios deve igualmente incluir uma avaliação completa dos impactos 
do aumento da procura de bioenergia na utilização global dos solos e emissões conexas. Sem 
isto, será impossível verificar se a política está ou não a contribuir efectivamente para a 
redução de emissões.

Alteração 841
Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os biocombustíveis e outros 
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biolíquidos devem ser produzidos, 
prioritariamente, a partir de resíduos, 
mediante um aumento da produtividade 
dos terrenos já utilizados ou de terrenos 
abandonados ou degradados, a fim de 
minimizar a pressão exercida na 
utilização dos solos e nas emissões 
indirectas de gases com efeitos de estufa.
A Comissão estabelecerá os critérios e as 
áreas geográficas para determinar os 
terrenos que serão abrangidos pelo n.º 4.

Or. en

Justificação

A produção de bioenergia a partir de resíduos ou através de cultivo em solos degradados 
reduz a pressão que a produção de bioenergia exerce nos solos, nos recursos hídricos e na 
produção de culturas alimentares, e evita a maior parte dos impactos indirectos, pelo que 
deve ser incentivada.

Alteração 842
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A biomassa para a produção de 
energia não será considerada para efeitos 
do n.º 1, excepto se a matéria-prima a 
partir da qual foi produzida tiver sido 
cultivada de acordo com os seguintes 
critérios:
(a) respeito dos direitos de propriedade 
das comunidades locais e das populações 
autóctones, tal como prevê a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas e outros 
enquadramentos internacionais 
pertinentes, nomeadamente:
- o direito de usufruto da terra pode ser 
demonstrado e não é legitimamente 
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contestado por comunidades locais com 
direitos comprovados;
- a utilização da terra para produzir 
energia a partir de biomassa não lesa os 
direitos legais, consuetudinários ou 
tradicionais de outros utilizadores sem o 
seu consentimento livre, prévio e 
informado;
(b)  procedimentos para consultar e 
comunicar com as populações locais e os 
grupos de interesse através das suas 
próprias instituições;
(c) cumprimento da legislação nacional 
relativa à saúde e segurança dos 
trabalhadores e ao salário mínimo;
(d) cumprimento das convenções e 
recomendações pertinentes da 
Organização Internacional do Trabalho;
(e) contratos com proprietários de 
pequenas explorações cujas cláusulas 
sejam razoáveis, transparentes e 
respeitadas. Mais especificamente:
- os pagamentos acordados são efectuados 
no momento próprio, e todas as despesas, 
taxas e direitos são claramente explicados 
e foram previamente acordados;
- o regime de preços para as matérias-
primas, serviços e produtos é 
absolutamente claro;
- os regimes de reembolso da dívida são 
totalmente transparentes e aplicam taxas 
de juro razoáveis.

Or. en



PE409.428v01-00 110/140 AM\731121PT.doc

PT

Alteração 843
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
n.º 1 serão obtidas em conformidade com 
os requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/200317 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais 
definidos no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os critérios para práticas agrícolas devem ser os mesmos para produção dentro e fora da 
UE. Cf. n.º 7-A (novo) (alteração 33 do relator) e alteração dos mesmos autores que o 
complementa.

Alteração 844
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do n.º 
1 serão obtidas em conformidade com os 
requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 

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

Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/2003 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

Isto aplica-se às matérias-primas 
agrícolas cultivadas fora da Comunidade 
e utilizadas para a produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1.
As matérias-primas agrícolas cultivadas 
fora da comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos devem ser tidas em conta em 
conformidade com o n.º 1. Caso estas 
regras não sejam aplicáveis, é necessário 
ter em consideração, em particular, os 
seguintes requisitos com impacto nos 
recursos globais e naturais:
a) ausência de aumento significativo das 
emissões susceptíveis de provocar 
acidificação, eutrofização ou destruição 
do ozono, ou que sejam tóxicas; 
b) ausência de efeitos prejudiciais 
significativos sobre a função ou a 
fertilidade dos solos (por exemplo, 
mantimento do nível das matérias 
orgânicas, controlo da erosão);
c) ausência de efeitos prejudiciais 
consideráveis sobre a qualidade da água 
ou a sua distribuição;
d) ausência de degradação considerável 
da diversidade biológica ou do 
ecossistema; e
e) utilização razoável, em termos 
ambientais, de fertilizantes e pesticidas.

Or.  de

Justificação

Para as matérias-primas agrícolas cultivadas em países terceiros são necessários requisitos 
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correspondentes ou equivalentes aos requisitos em matéria de condicionalidade, a fim de 
garantir a sustentabilidade dos biocombustíveis produzidos a partir das mesmas. O actual 
projecto é discriminatório no que se refere aos produtores da UE.

Alteração 845
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

O anterior parágrafo abrange as 
matérias-primas agrícolas cultivadas fora 
da Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos. Caso estas regras não sejam 
aplicáveis, deverá ter-se em conta, em 
particular, os seguintes requisitos com 
impacto nos recursos mundiais e 
naturais:
a) ausência de aumento significativo das 
emissões susceptíveis de provocar 
acidificação, eutrofização ou destruição 
do ozono, ou que sejam tóxicas;  
b) ausência de efeitos prejudiciais 
significativos sobre a função ou a 
fertilidade dos solos (por exemplo, 
mantimento do nível das matérias 
orgânicas, controlo da erosão);
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c) ausência de efeitos prejudiciais 
consideráveis sobre a qualidade da água 
ou a sua distribuição;
d) ausência de degradação considerável 
da diversidade biológica ou do 
ecossistema; e
e) utilização razoável, em termos 
ambientais, de fertilizantes e pesticidas.

Or.  de

Justificação

Para as matérias-primas agrícolas cultivadas em países terceiros são necessários requisitos 
correspondentes ou equivalentes aos requisitos em matéria de condicionalidade, a fim de 
garantir a sustentabilidade dos biocombustíveis produzidos a partir das mesmas. O actual 
projecto é discriminatório no que se refere aos produtores da UE.

Alteração 846
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Todas as matérias-primas, independentemente do local onde foram cultivadas, devem 
cumprir os mesmos requisitos ambientais.

Alteração 847
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
n.º 1 serão obtidas em conformidade com 
os requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/200317 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de toda a biomassa para fins 
energéticos considerada para efeitos do n.º 
1 serão obtidas em conformidade com os 
requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/200317 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).
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Alteração 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.ºs 5-A e 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os biocombustíveis e outros 
biolíquidos apenas são tidos em conta 
para os fins referidos no n.º 1 se o país em 
que são produzidos tiver ratificado e 
efectivamente aplicado a globalidade dos 
seguintes tratados e convenções:
- Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção,
- Convenção sobre a Diversidade 
Biológica,
- Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança,
- Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas,
Convenção da OIT sobre a idade mínima 
de admissão ao emprego (n.º 138),
- Convenção da OIT relativa a Interdição 
das Piores Formas de Trabalho das 
Crianças e à Acção Imediata com vista à 
Sua Eliminação (n.º 182),
- Convenção da OIT relativa à Abolição 
do Trabalho Forçado (n.º 105),
- Convenção da OIT relativa ao Trabalho 
Forçado ou Obrigatório (n.º 29),
- Convenção da OIT sobre a Igualdade de 
Remuneração entre a Mão-de-obra 
Masculina e a Mão-de-obra Feminina em 
Trabalho de Igual Valor (n.º 100),
- Convenção da OIT sobre a 
Discriminação no Emprego e na 
Profissão (n.º 111),
- Convenção da OIT sobre a Liberdade 
Sindical e Protecção do Direito Sindical 
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(n.º 87);
- A aplicação efectiva destas convenções 
será verificada com base nos registos de 
aplicação dos países em conformidade 
com as disposições de execução das 
referidas convenções e, em particular, 
com as recomendações formuladas por 
organismos criados a título dessas 
convenções para efeitos de controlo da 
sua aplicação.
5-B. Se um país não tiver ratificado as 
convenções enumeradas na alínea a) do 
n.º 5-A, mas se as autoridades nacionais 
ou o operador económico fornecerem 
informação fiável que comprove que, 
nesse país, as normas relativas à 
protecção do ambiente são equivalentes às 
previstas nessas convenções, a Comissão 
pode decidir, em conformidade com o 
procedimento previsto n.º 2 do artigo 21.º, 
que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos no país em questão 
podem ser tomados em consideração para 
os efeitos referidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 849
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os biocombustíveis e outros 
biolíquidos apenas são tidos em conta 
para os fins referidos no n.º 1 se o país em 
que são produzidos tiver ratificado e 
efectivamente aplicado a globalidade das 
seguintes convenções:
1. Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção
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2. Convenção sobre a Diversidade 
Biológica
3. Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança
4. Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas.
A aplicação efectiva destas convenções 
será verificada com base nos registos de 
aplicação dos países em conformidade 
com as disposições de execução das 
referidas convenções e, em particular, 
com as recomendações formuladas por 
organismos criados a título dessas 
convenções para efeitos de controlo da 
sua aplicação.

Or. en

Justificação

Os critérios ambientais referidos no artigo 15.º-A não são suficientes, pelo que devem ser 
ampliados.

Alteração 850
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os biocombustíveis e outros 
biolíquidos não serão considerados para 
efeitos do n.º 1, a menos que tenham sido 
adoptadas medidas eficazes para evitar:
(a) a deterioração da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas causada por 
agentes poluentes e quantidades 
excessivas de nutrientes;
(b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso.
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Or. en

Alteração 851
Eluned Morgan

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Independentemente do facto de as 
matérias-primas terem sido cultivadas na 
Comunidade ou fora dela, os 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
apenas serão considerados para efeitos do 
n.º 1 se tiver sido fornecida informação, 
nos termos do artigo 16.º da presente 
directiva, no contexto da produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos e das 
respectivas matérias-primas, sobre:
(a) uma avaliação de impacto que 
identifique as zonas e espécies referidas 
no n.º 3 do artigo 15.º, um plano de gestão 
destinado a manter ou reforçar o seu 
estatuto [bem como a atingir os objectivos 
das alíneas a) e b) do presente número] e 
o cumprimento deste plano de gestão;
(b) a aplicação de práticas que garantam 
a utilização sustentável da água, 
incluindo a conservação das águas 
subterrâneas, e a prevenção da poluição 
da água;
(c) a aplicação de práticas que garantam 
uma gestão sustentável dos solos, bem 
como a prevenção e controlo da erosão;
(d) a utilização de produtos agroquímicos 
de Tipo 1A ou 1B ou de categoria 2, 
segundo a classificação da Organização 
Mundial da Saúde, ou incluídos nas listas 
das Convenções de Estocolmo ou de 
Roterdão, e, no caso de serem utilizados, a 
indicação da medida em que os 
agricultores estão efectivamente a 
procurar alternativas;
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(e) a limpeza de terrenos por queima ou a 
incineração de resíduos e em que medida 
tais práticas são compatíveis com as 
orientações que a Comissão poderá 
identificar em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
21.º;
(f) o grau de cumprimento dos seguintes 
critérios:
i) o direito de usufruto da terra pode ser 
demonstrado e não é legitimamente 
contestado por comunidades locais com 
direitos legais ou consuetudinários 
comprovados;
ii) as populações locais são compensadas 
pela aquisição acordada de terrenos e 
pela renúncia a direitos, em virtude do 
seu consentimento livre, prévio e 
informado e da negociação de acordos 
com as respectivas instituições;
iii) a utilização dos terrenos para o cultivo 
de matérias-primas para produção de 
biocombustíveis ou outros biolíquidos não 
lesa os direitos legais, consuetudinários 
ou tradicionais de outros utilizadores sem 
o seu consentimento livre, prévio e 
informado;
iv) não é cultivada qualquer matéria-
prima em terrenos obtidos para esse fim 
por expulsão;
v) o cultivo de matérias-primas para 
produção de biocombustíveis ou outros 
biolíquidos não é feito com recurso a 
trabalho forçado ou escravizante [tal 
como é definido nas Convenções 29 e 105 
da OIT]:
(1) a empresa não retém parte do salário, 
benefícios, bens ou documentos dos 
trabalhadores para impedir que estes 
abandonem a produção;
(2) a empresa não deve tomar qualquer 
medida física ou psicológica destinada a 
manter os seus trabalhadores;
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(3) os trabalhadores podem deixar a 
empresa após um pré-aviso razoável;
(4) os cônjuges e filhos de trabalhadores 
contratados não podem ser obrigados a 
trabalhar na empresa;
vi) não podem ser empregadas crianças 
com menos de 15 anos (excepto em 
explorações agrícolas familiares, desde 
que tal não interfira no seu progresso 
escolar e desenvolvimento moral, social e 
físico), e trabalhadores com menos de 18 
anos não podem realizar trabalho 
perigoso ou de risco;
vii) todos os trabalhadores devem ter 
contratos legais e ser remunerados em 
conformidade com as condições 
estipuladas; 
(1) os trabalhadores devem ser pagos em 
dinheiro, ou da forma que lhes for mais 
conveniente, de modo regular e oportuno;
(2) não podem ser efectuadas deduções do 
salário a título de medida disciplinar nem 
são permitidas deduções de salário não 
autorizadas pela legislação nacional sem 
o consentimento expresso do trabalhador 
em questão. Toda as medidas 
disciplinares serão registadas;
(3) o alojamento ou outros benefícios não 
podem ser automaticamente deduzidos do 
salário mínimo ou salário industrial 
equivalente como pagamento em espécie;
(4) no caso de trabalho à peça, o 
pagamento deve permitir ao trabalhador 
auferir pelo menos o salário mínimo ou 
salário industrial equivalente (o mais 
elevado dos dois) durante um horário de 
trabalho normal e em condições de 
trabalho normais.

Or. en
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Alteração 852
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A energia proveniente de biomassa, 
biocombustíveis ou outros biolíquidos, 
independentemente de as matérias-primas 
terem ou não sido cultivadas no território 
da Comunidade, só será considerada para 
efeitos do n.º 1 se tiverem sido tomadas 
medidas eficazes para evitar:
(a) a deterioração da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas causada por 
agentes poluentes e quantidades 
excessivas de nutrientes;
(b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso.

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a sustentabilidade das práticas agrícolas, tanto na UE como fora dela, 
e é importante que o aumento da produção de biocombustíveis não implique uma 
deterioração da qualidade das águas e dos solos.

Alteração 853
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Independentemente do facto de as 
matérias-primas terem sido cultivadas na 
Comunidade ou fora dela, os 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
apenas serão considerados para efeitos do 
n.º 1 se tiver sido fornecida informação, 
nos termos do artigo 16.º da presente 
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directiva, no contexto da produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos e das 
respectivas matérias-primas, sobre:
i. o direito de usufruto da terra pode ser 
demonstrado e não é legitimamente 
contestado por comunidades locais com 
direitos comprovados;
ii. as populações locais são compensadas 
pela aquisição acordada de terrenos e 
pela renúncia a direitos, em virtude do 
seu consentimento livre, prévio e 
informado e da negociação de acordos 
com as respectivas instituições;
iii. não é cultivada qualquer matéria-
prima em terrenos obtidos para esse fim 
por expulsão;
iv. o cultivo de matérias-primas para 
produção de biocombustíveis ou outros 
biolíquidos não é feito com recurso a 
trabalho forçado ou escravizante, tal 
como é definido nas Convenções 29, 105, 
138 e 182 da OIT;
v. todos os trabalhadores devem ter 
contratos legais e auferir uma 
remuneração justa, incluindo o direito à 
organização e negociação colectivas e à 
não-discriminação, tal como é definido 
nas Convenções 100, 111, 87 e 98 da OIT. 

Or. en

Alteração 854
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Sempre que possível, os produtores 
devem substituir e reduzir o consumo de 
substâncias agroquímicas, fertilizantes e 
pesticidas. Não serão utilizadas 
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substâncias que:
(i) tenham sido classificadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como pesticidas das classes I e II,
(ii) tenham sido sujeitas ao procedimento 
internacional de Prévia Informação e 
Consentimento ao abrigo da Convenção 
de Roterdão, ou 
(iii) tenham sido controladas ao abrigo da 
Convenção de Estocolmo sobre os 
Poluentes Orgânicos Persistentes ou 
incluídas na lista de substâncias 
candidatas à aplicação da Convenção.

Or. en

Justificação

A redução da utilização de produtos químicos implica uma redução da utilização de 
combustíveis fósseis e, consequentemente, uma redução das emissões. Além disso, alguns 
produtos químicos são extremamente prejudiciais para a saúde humana e para o ambiente, 
pelo que a sua utilização deveria ser totalmente proibida na produção de biocombustíveis.  O 
facto de os biocombustíveis não serem utilizados para fins alimentares pode conduzir a uma 
diminuição das normas ambientais relativas à saúde humana e, consequentemente, a uma 
utilização de substâncias perigosas no ambiente.

Alteração 855
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Se um país não tiver ratificado as 
convenções enumeradas na alínea a) do 
n.º 5-A, mas se as autoridades nacionais 
ou o operador económico fornecerem 
informação fiável que comprove que, 
nesse país, as normas relativas à 
protecção do ambiente são equivalentes às 
previstas nessas convenções, a Comissão 
pode decidir, em conformidade com o 
procedimento previsto n.º 2 do artigo 21.º, 
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que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos produzidos no país em questão 
podem ser tomados em consideração para 
os efeitos referidos no n.º 1.

Or. en

Justificação

Os critérios ambientais referidos no artigo 15.º-A não são suficientes, pelo que devem ser 
ampliados.

Alteração 856
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

5-C. A Comissão apresentará de dois em 
dois anos um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os efeitos de 
uma maior procura de biocombustíveis na 
sustentabilidade social da Comunidade e 
dos países terceiros países e sobre a 
incidência da política da União Europeia 
em matéria de biocombustíveis na 
disponibilidade dos produtos alimentares 
nos países exportadores, na capacidade 
das populações dos países em 
desenvolvimento para adquirir esses 
produtos alimentares e noutras questões 
gerais relacionadas com o 
desenvolvimento. O primeiro relatório 
será apresentado em 2012. Este relatório 
abordará a questão do respeito dos 
direitos da utilização dos terrenos. 
Indicará, relativamente a cada país que 
constitua uma fonte significativa de 
matérias-primas para a produção dos 
biocombustíveis consumidos na União 
Europeia, se o país ratificou cada uma 
das seguintes Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho:
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i) Convenção sobre a Idade Mínima de 
Admissão ao Emprego (n.º 138),
ii) Convenção sobre a Interdição das 
Piores Formas de Trabalho das Crianças 
e Acção Imediata com vista à sua 
Eliminação (n.º 182),
iii) Convenção sobre a Abolição do 
Trabalho Forçado (n.º 105),

v) Convenção sobre a Igualdade de 
Remuneração entre a Mão-de-obra 
Masculina e a Mão-de-obra Feminina em 
Trabalho de Valor Igual (n.º 100),
vi) Convenção sobre a Discriminação em 
matéria de Emprego e Profissão (n.º 111),
vii) Convenção sobre a Liberdade Sindical 
e a Protecção do Direito Sindical (n.º 87),
viii) Convenção sobre a Aplicação dos 
Princípios do Direito de Organização e 
Negociação Colectiva (n.º 98).
A Comissão apresentará um relatório 
sobre a aplicação destas convenções 
baseada na sua informação.

Or. en

Justificação

Os critérios ambientais referidos no artigo 15.º-A não são suficientes, pelo que devem ser 
ampliados; por conseguinte, a Comissão deve apresentar relatórios regulares sobre o 
assunto.

Alteração 857
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

5-C. A Comissão apresentará anualmente 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho sobre os efeitos de uma maior 
procura de biocombustíveis na 
sustentabilidade social da Comunidade e 
dos países terceiros países e sobre a 
incidência da política da União Europeia 
em matéria de biocombustíveis na 
disponibilidade dos produtos alimentares 
nos países exportadores, na capacidade 
das populações dos países em 
desenvolvimento para adquirir esses 
produtos alimentares e noutras questões 
gerais relacionadas com o 
desenvolvimento.
O primeiro relatório será apresentado em 
2010.
Este relatório abordará a questão do 
respeito dos direitos da utilização dos 
terrenos. Indicará, relativamente a cada 
país que constitua uma fonte significativa 
de matérias-primas para a produção dos 
biocombustíveis consumidos na União 
Europeia, se o país ratificou e aplicou 
cada uma das seguintes Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho:
(i) Convenção sobre a Idade mínima de 
Admissão ao Emprego (n.º 138),
(ii) Convenção sobre a Interdição das 
Piores Formas de Trabalho das Crianças 
e a Acção Imediata com vista à Sua 
Eliminação (n.º 182),
(iii) Convenção sobre a Abolição do 
Trabalho Forçado (n.º 105),
(iv) Convenção sobre o Trabalho Forçado 
(n.º 29),
(v) Convenção sobre a Igualdade de 
Remuneração entre a Mão-de-obra 
Masculina e a Mão-de-obra Feminina em 
Trabalho de Igual Valor (n.º 100),
(vi) Convenção sobre a Discriminação no 
Emprego e na Profissão (n.º 111),
(vii) Convenção sobre a Liberdade 
Sindical e Protecção do Direito Sindical 
(n.º 87),
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(viii) Convenção sobre a Aplicação dos 
Princípios do Direito de Organização e 
Negociação Colectiva (n.º 98).
Se necessário, a Comissão proporá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificação

É necessário incluir critérios sociais na proposta. A Comissão deve elaborar anualmente um 
relatório especial no tocante a um amplo leque de incidências sociais do aumento da procura 
e da utilização de biocombustíveis. A Comissão deverá, se necessário, propor medidas 
correctivas baseadas nesses relatórios.

Alteração 858
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os proprietários de pequenas 
explorações, as organizações de 
produtores e as cooperativas podem, se 
necessário, solicitar um regime de 
certificação em grupo, caso os processos 
de controlo previstos lhes imponham 
encargos administrativos excessivos.

Or. en

Alteração 859
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não se recusarão 
a ter em conta, para efeitos do disposto no 

Suprimido
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n.º 1, os biocombustíveis e outros 
biolíquidos obtidos em conformidade com 
o presente artigo, por outras razões de 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deveriam ser autorizados a acrescentar critérios adicionais aos 
critérios de UE.

Alteração 860
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 861
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os Estados-Membros podem reagir mais rapidamente do que a Comissão no caso de 
surgirem problemas com a sustentabilidade dos biocombustíveis; por esta razão, os Estados-
Membros deveriam ser autorizados a impor, se for caso disso, outros critérios adicionais em 
matéria de sustentabilidade.

Alteração 862
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Graças ao progresso da genética, tornou-se possível aumentar de 40% o teor de óleo de 
certas plantas que podem ser utilizadas para a produção de biocombustíveis. A União 
Europeia não pode prescindir desses progressos biotecnológicos.

Alteração 863
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

ter em conta, para efeitos do disposto no n.º 
1, a biomassa obtida em conformidade 
com o presente artigo, por outras razões de 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Os actuais critérios de sustentabilidade não podem garantir a sustentabilidade da biomassa 
nem têm em conta todos os aspectos da sustentabilidade. Esta alteração visa a adopção de 
melhores critérios de sustentabilidade. As normas mínimas para a redução das emissões de 
gases com efeitos de estufa na produção de electricidade e nos combustíveis são 
consentâneas com o que se pode esperar actualmente dos fluxos e tecnologias de biomassa 
(com base na literatura recente).

Alteração 864
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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.
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Alteração 865
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade para utilização de energia produzida a partir da biomassa 
deveriam ser fixados pela presente directiva.

Alteração 866
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A Comissão adoptará critérios de 
sustentabilidade aplicáveis às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2010.  
Esses critérios serão acompanhados de 
critérios de sustentabilidade aplicáveis a 
outras utilizações energéticas da biomassa. 
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sustentabilidade aplicável a outras 
utilizações energéticas da biomassa, a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

O mais tardar, até 31 de Dezembro de 
2011, os Estados-Membros exigirão que 
os operadores económicos apresentem 
provas do respeito dos critérios de 
sustentabilidade definidos pela Comissão.

Or. it

Justificação

Os mesmos critérios de sustentabilidade devem ser aplicados à biomassa e aos 
biocombustíveis, devendo tais requisitos entrar em vigor na mesma altura ou, pelo menos, 
com a mínima diferença de tempo possível, a fim de evitar distorções da concorrência 
injustificadas ou o risco de encorajar a utilização de fontes de energia não sustentáveis.

Alteração 867
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às indústrias 
alimentar, petrolífera e da madeira e às
utilizações energéticas da biomassa, com 
excepção dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, o mais tardar, até 31 de 
Dezembro de 2010. Esse relatório será 
acompanhado, se adequado, de propostas 
de um sistema de sustentabilidade aplicável 
aos sectores industriais referidos no 
primeiro parágrafo, a apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Os objectivos de combate às alterações climáticas, a conservação da biodiversidade e a 
protecção dos direitos sociais dos trabalhadores apenas serão conseguidos se os critérios de 
sustentabilidade forem estendidos a toda a energia produzida a partir de biomassa no âmbito 
da presente directiva, bem como a todos os sectores industriais - indústria petrolífera, 
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alimentar e da madeira - com os quais os biocombustíveis interagem.

Alteração 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às indústrias 
alimentar, petrolífera e da madeira e às
utilizações energéticas da biomassa, com 
excepção dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, o mais tardar, até 31 de 
Dezembro de 2010. Esse relatório será 
acompanhado, se adequado, de propostas 
de um sistema de sustentabilidade aplicável 
aos sectores industriais referidos no 
primeiro parágrafo, a apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 869
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2010. 
O relatório terá em conta a 
regulamentação, as normas e os 
princípios em matéria de silvicultura 
sustentável e o trabalho em curso, tendo 
em vista o desenvolvimento de normas 
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Conselho. neste sector. Esse relatório será 
acompanhado, se adequado, de propostas 
de um sistema de sustentabilidade aplicável 
a outras utilizações energéticas da 
biomassa, a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

A silvicultura está já amplamente regulamentada a nível dos Estados-Membros. Por 
conseguinte, as práticas de gestão sustentável das florestas devem ser tidas em conta 
aquando da extensão dos critérios de sustentabilidade a todas as utilizações da biomassa. 

Alteração 870
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2010. 
O relatório terá em conta a 
regulamentação, as normas e os 
princípios em matéria de silvicultura 
sustentável e o trabalho em curso, tendo 
em vista o desenvolvimento de normas 
neste sector. Esse relatório será 
acompanhado, se adequado, de propostas 
de um sistema de sustentabilidade aplicável 
a outras utilizações energéticas da 
biomassa, a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Justificação

O eventual alargamento dos critérios de sustentabilidade à biomassa tem de reconhecer a 
regulamentação e os princípios existentes em matéria de silvicultura sustentável, bem como 
as normas em curso de desenvolvimento.

Alteração 871
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A energia produzida a partir de 
biomassa não será considerada para 
efeitos do n.º 1, a menos que tenham sido 
adoptadas medidas eficazes para evitar:
(a) a deterioração da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas causada por 
agentes poluentes e quantidades 
excessivas de nutrientes;
(b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso;
(c) a poluição atmosférica; 
(d) a deterioração da qualidade dos solos.
Na produção de matérias-primas para a 
biomassa e em cumprimento do n.º 1, 
quer na Comunidade, quer em países 
terceiros, não serão utilizadas plantas 
geneticamente modificadas nem produtos 
delas derivados.

Or. en

Justificação

Os critérios para práticas agrícolas devem ser os mesmos para produção dentro e fora da 
UE. A alteração baseia-se na alteração 33 do relator para possibilitar uma melhor 
compreensão.
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Alteração 872
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão apresentará de três em 
três anos um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os efeitos de 
uma maior procura de biocombustíveis na 
sustentabilidade social da Comunidade e 
dos países terceiros países e sobre a 
incidência da política da União Europeia 
em matéria de biocombustíveis na 
disponibilidade dos produtos alimentares 
nos países exportadores, na capacidade 
das populações dos países em 
desenvolvimento para adquirir esses 
produtos alimentares e noutras questões 
gerais relacionadas com o 
desenvolvimento. Este relatório abordará 
a questão do respeito dos direitos da 
utilização dos terrenos. As questões 
relativas aos direitos sociais e de 
utilização dos terrenos farão referência a 
questões idênticas relacionadas com as 
actividades de exploração petrolífera.
O primeiro relatório será apresentado em 
2012.
Se necessário, a Comissão proporá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificação

A fixação de critérios de sustentabilidade para a produção de biocombustíveis é uma medida 
adequada. No entanto, tal como a Comissão indicou na sua avaliação de impacto, é 
impossível associar esses critérios às remessas individuais de biocombustíveis por razões 
técnicas e administrativas. A fim de avaliar os eventuais benefícios sociais dos 
biocombustíveis para as comunidades, os efeitos da produção de biocombustíveis a partir da 
biomassa devem ser sempre comparados com os benefícios sociais decorrentes das 
explorações petrolíferas.
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Alteração 873
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A energia produzida a partir de 
biomassa não será considerada para 
efeitos do n.º 1, a menos que tenham sido 
adoptadas medidas eficazes para evitar:
(a) a deterioração da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas causada por 
agentes poluentes e quantidades 
excessivas de nutrientes;
(b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso.

Or. en

Alteração 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A energia produzida a partir de 
biomassa não será considerada para 
efeitos do n.º 1, a menos que tenham sido 
adoptadas medidas eficazes para evitar:
(a) a deterioração da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas causada por 
agentes poluentes e quantidades 
excessivas de nutrientes;
(b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso.

Or. en
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Justificação

A prevenção da poluição das águas deve ser incluída nos critérios de sustentabilidade para a 
energia produzida a partir de biomassa.

Alteração 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. A Comissão apresentará de dois em 
dois anos um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os efeitos de 
uma maior procura de biocombustíveis na 
sustentabilidade social da Comunidade e 
dos países terceiros países e sobre a 
incidência da política da União Europeia 
em matéria de biocombustíveis na 
disponibilidade dos produtos alimentares 
nos países exportadores, na capacidade 
das populações dos países em 
desenvolvimento para adquirir esses 
produtos alimentares e noutras questões 
gerais relacionadas com o 
desenvolvimento. O primeiro relatório 
será apresentado em 2012. Este relatório 
abordará a questão do respeito dos 
direitos da utilização dos terrenos. 
Indicará, relativamente a cada país que 
constitua uma fonte significativa de 
matérias-primas para a produção dos 
biocombustíveis consumidos na União 
Europeia, se o país ratificou e aplicou 
cada uma das seguintes Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho:
(i) Convenção sobre a Idade mínima de 
Admissão ao Emprego (n.º 138);
(ii) Convenção sobre a Interdição das 
Piores Formas de Trabalho das Crianças 
e a Acção Imediata com vista à Sua 
Eliminação (n.º 182);
(iii) Convenção sobre a Abolição do 
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Trabalho Forçado (n.º 105);
(iv) Convenção sobre o Trabalho Forçado 
(n.º 29);
(v) Convenção sobre a Igualdade de 
Remuneração entre a Mão-de-obra 
Masculina e a Mão-de-obra Feminina em 
Trabalho de Igual Valor (n.º 100);
(vi) Convenção sobre a Discriminação no 
Emprego e na Profissão (n.º 111);
(vii) Convenção sobre a Liberdade 
Sindical e Protecção do Direito Sindical 
(n.º 87);
(viii) Convenção sobre a Aplicação dos 
Princípios do Direito de Organização e de 
Negociação Colectiva (n.º 98).
Se necessário, a Comissão proporá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificação

Não foram incluídos critérios sociais na proposta da Comissão, nomeadamente, porque a 
introdução desses critérios poderia ser incompatível com as normas da OIT. Propõe-se que a 
Comissão elabore de dois em dois anos um relatório especial no tocante a um amplo leque de 
incidências sociais do aumento da procura e da utilização de biocombustíveis. A Comissão 
deverá, se necessário, propor medidas correctivas baseadas nesses relatórios.

Alteração 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-C. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, os 
biocombustíveis e os biolíquidos só serão 
considerados para efeitos do n.° 1 se a 
matéria-prima a partir da qual tiverem 
sido produzidos cumprir os seguintes 



PE409.428v01-00 140/140 AM\731121PT.doc

PT

critérios:
(a) Cumprimento das normas 
internacionais em matéria de direitos de 
consentimento e de consulta das 
comunidades locais e dos povos indígenas 
e de protecção da criança emanadas das 
agências e das convenções das Nações 
Unidas,
(b) Respeito das normas em matéria de 
direitos humanos durante o ciclo de 
produção das matérias-primas.
Nos termos do artigo 16.º, há que verificar 
o cumprimento dos critérios mencionados 
no n.º 8, em especial mediante a 
participação em sistemas voluntários 
nacionais ou internacionais que 
estabeleçam normas de produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
sustentáveis e garantindo que a produção 
de biocombustíveis e outros biolíquidos 
respeita essas normas.

Or. en

Justificação

Não foram incluídos critérios sociais na proposta da Comissão. Tendo em conta relatórios 
recentemente publicados sobre as más condições sociais subjacentes a algumas produções de 
biocombustíveis, é extremamente importante definir tais critérios. A definição de critérios 
sociais constituiria uma garantia de que, na medida do possível, os biocombustíveis 
consumidos no mercado da UE são produzidos em conformidade com normas sociais e 
laborais convencionadas. Esta alteração estabelece o requisito para os operadores 
económicos de respeitarem critérios sociais baseados nas convenções das Nações Unidas.
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