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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia para a biomassa e os biocombustíveis
(2006/2082(INI))

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão "Plano de acção Biomassa" 
(COM(2005)0628),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão "Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis" (COM(2006)0034),

– Tendo em conta a Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Setembro de 2001, relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis no mercado interno da electricidade1,

– Tendo em conta a Directiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
Maio de 2003, relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros 
combustíveis renováveis nos transportes2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Fevereiro de 2006 sobre aquecimento e 
refrigeração produzidos a partir de fontes de energia renováveis3,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A6-0000/2006),

A. Considerando que, a longo prazo, a biomassa deverá ser cada vez mais utilizada como 
fonte de energia e que a valorização energética deverá ser explorada ao máximo, 
sobretudo nos domínios da silvicultura e da agricultura,

B. Considerando que os principais domínios de aplicação da biomassa são a produção de 
electricidade, de calor e de combustíveis, bem como a indústria química,

C. Considerando que a biomassa é a única fonte de energia renovável com teor de carbono, 
pelo que a sua utilização deve ser perspectivada não só para fins de valorização energética 
como também para o fabrico de produtos à base de carbono, 

D. Considerando que uma maior utilização da biomassa pode contribuir significativamente 
para a consecução dos três principais objectivos da política energética, nomeadamente, a
segurança do abastecimento, a competitividade e a sustentabilidade ambiental, através da 
redução das emissões de gases com efeito de estufa,

  
1 JO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
2 JO L 123 de 17.5.2003, p. 42.
3 Textos Aprovados dessa data, P6_TA-PROV(2006)0058.  
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E. Considerando que a utilização da biomassa permite reduzir a dependência de fontes de 
energia externas e criar novas oportunidades de desenvolvimento económico e de 
emprego nas zonas rurais, 

F. Considerando que subsistem dificuldades logísticas e técnicas na utilização da biomassa 
que se prendem com o seu teor energético relativamente reduzido, com o carácter disperso
da sua proveniência, com a variedade de materiais utilizados e com o próprio processo de 
síntese dos combustíveis, 

G. Considerando que os biocombustíveis de segunda geração (BTL – biomass-to-liquid)
permitem um rendimento energético consideravelmente superior ao dos biocombustíveis 
de primeira geração (óleo vegetal, biodiesel, etanol), 

H. Considerando que já existem processos tecnológicos de fabrico de combustíveis de
segunda geração, que se verifica uma procura crescente de combustíveis de elevado 
rendimento energético e que estão disponíveis as infra-estruturas e as técnicas de 
propulsão,

I. Considerando que a introdução do fabrico de produtos à base de carbono a partir dos 
combustíveis sintéticos é economicamente viável a nível mundial, como atestam exemplos 
na África do Sul e em Trinidad,

J. Considerando que, na definição de uma política europeia de promoção da biomassa, é 
necessária uma abordagem integrada, que abra à concorrência todos os tipos de utilização,

K. Considerando que o Plano de acção Biomassa deverá, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, deixar aos Estados-Membros uma margem de manobra e flexibilidade 
suficientes que lhes permita definirem os seus próprios objectivos e medidas políticas, 
bem como os instrumentos de promoção da bioenergia, 

L. Considerando que a rendibilidade também é um importante princípio orientador para uma 
promoção ecologicamente racional da bioenergia que, a par de um elevado grau de 
compatibilidade ambiental, assenta numa base de financiamento economicamente sólida a 
longo prazo,

M. Considerando que a questão da produção interna e da importação de biomassa deve ser 
apreciada na perspectiva da promoção do desenvolvimento de um sector de biomassa 
autónomo na União Europeia,

N. Considerando que importa rever as disposições jurídicas em vigor na União Europeia com 
vista a um melhor aproveitamento da biomassa,

O. Considerando que tem de ser encontrado um equilíbrio entre a produção alimentar e a 
utilização energética e que esta última é apenas uma de várias possibilidades de utilização 
da biomassa,

P. Considerando que a utilização química de produtos derivados de gorduras animais e de 
óleos vegetais constitui um sector económico competitivo, cuja existência não pode ser 
posta em causa,
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1. Saúda as duas comunicações da Comissão, respectivamente, sobre um plano de acção para 
a biomassa e sobre uma estratégia da UE no domínio dos biocombustíveis;

2. Concorda com a avaliação que a Comissão faz da situação actual de utilização da 
biomassa e dos obstáculos à sua maior divulgação nos sectores energéticos;

3. Entende que devem ser criados mercados abertos e transparentes para a biomassa a nível 
regional, nacional e europeu, passíveis de integração no sistema da Organização Mundial 
do Comércio (OMC);

4. Exorta à rápida eliminação dos entraves técnicos e de outra natureza ao nível dos Estados-
Membros e da União Europeia;

5. Parte do princípio de que o plano de acção para a biomassa e a comunicação sobre a 
estratégia no domínio dos biocombustíveis constituem uma base para medidas concretas;

6. Exorta a que seja passada à prática, através de medidas adequadas, a utilização rentável e 
sustentável da biomassa nos sectores da produção de energia, dos transportes e do 
aquecimento e da refrigeração;

7. Parte do princípio de que, inclusivamente através da celebração de acordos voluntários, 
será possível induzir um desenvolvimento mais rápido e um aumento da utilização da 
biomassa;

8. Considera que, dada a dimensão do mercado e as possibilidades de utilização, a biomassa 
obtida a partir da madeira é particularmente adequada para a criação de mercados 
operacionais à escala europeia; apoia a intenção da Comissão de apresentar, com a 
máxima celeridade, um plano de acção florestal;

9. Insta os Estados-Membros a subordinarem o apoio financeiro da biomassa aos objectivos 
de maior eficiência energética e de vantagens tangíveis e economicamente compensadoras
no domínio da segurança ambiental e da segurança do abastecimento;

10. Espera dos Estados-Membros um apoio aos investimentos na produção de biomassa que 
seja compatível com as disposições estruturais e de política agrícola;

11. Espera que os Estados-Membros elaborem planos de acção nacionais para a biomassa ou
actualizem eventuais planos de acção já existentes;

12. Solicita à Comissão que, com base numa comparação científica de diferentes tipos de 
biomassa, avalie a sustentabilidade desta em todos os domínios de aplicação, apresente 
um balanço da compatibilidade com o acervo comunitário e transmita um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até ao final de 2007;

13. Espera que a Comissão elabore propostas com vista à promoção da utilização rentável e 
sustentável da biomassa para fins de aquecimento e refrigeração, sobretudo no sector 
doméstico;

14. Espera que, no contexto da revisão do enquadramento jurídico relativo aos resíduos, seja 
facilitada a utilização de resíduos valorizáveis como combustíveis, incluindo os 
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subprodutos da produção agrícola alimentar;

15. Apela a que as redes de gás sejam abertas ao biogás;

16. Espera que, no âmbito da política agrícola comum, sejam simplificados os procedimentos 
administrativos aplicáveis à produção e utilização de bioenergia e alargados a todos os 
Estados-Membros;

17. Exorta ao reconhecimento e à promoção da incineração directa de biomassa, 
nomeadamente de cereais;

18. Saúda o objectivo subjacente à comunicação da Comissão de dinamizar a utilização de 
energia de fontes renováveis sob a forma de biocombustíveis e a sua aplicação no sector 
dos transportes;

19. Apoia a intenção da Comissão de promover, de forma consistente, a investigação e o 
desenvolvimento, sobretudo no domínio dos biocombustíveis de segunda geração, e de 
facilitar a sua aplicação à escala industrial; remete, neste contexto, para o 7º Programa-
Quadro;

20. Considera crucial que sejam definidas quanto antes as normas técnicas aplicáveis aos 
biocombustíveis e que a actual Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 13 de Outubro de 1998, relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores 
diesel1 seja revista de modo a viabilizar uma mistura em maior percentagem de 
biocombustível na gasolina e no gasóleo;

21. Exorta, em especial, à adaptação da actual norma EN 14214, de modo a contemplar outras 
formas de biomassa;

22. Apoia a criação, em conjunto com a indústria, de uma plataforma tecnológica para os 
biocombustíveis;

23. Insta vivamente os Estados-Membros a realizarem, com a máxima brevidade, os 
objectivos indicativos já definidos para os biocombustíveis;

24. Solicita à Comissão que introduza um processo de certificação que permita uma produção 
sustentável de biocombustíveis, aplicável tanto aos biocombustíveis fabricados na União 
Europeia como aos que são importados;

25. Espera que seja estabelecida, a nível europeu, a obrigatoriedade de mistura de 
combustíveis, sem a qual se impossibilitam utilizações alternativas dos biocombustíveis;
confia, neste contexto, no bom funcionamento da concorrência;

26. Salienta a importância do recurso a tecnologias alternativas no sector dos transportes;

27. Considera que, a fim de promover a utilização de biocombustíveis em determinados 
sectores, como a agricultura e a silvicultura, a navegação e o transporte público de 
passageiros de curta distância, poderá ser útil aplicar uma isenção fiscal a mais longo 

  
1 JO L 350 de 28.12.1998, p. 58.  
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prazo aos combustíveis não poluentes;

28. Apoia a Comissão na sua intenção de, no âmbito das negociações da OMC, criar regras 
claras que permitam o desenvolvimento de um sector europeu dos biocombustíveis;

29. Exorta a que, pelo menos a título transitório, os biocombustíveis sejam classificados pela 
OMC como produtos sensíveis, ficando, portanto, excluídos do âmbito de aplicação da 
fórmula de redução dos direitos aduaneiros; 

30. Considera necessário que a Comissão apresente, até ao final de 2007, um relatório sobre 
as condições de produção e de exportação aplicáveis aos biocombustíveis nos principais 
países produtores;

31. Acredita que a tecnologia genética verde terá de prestar um contributo significativo para o 
desenvolvimento de uma biomassa com maior potencial energético e compatível com o 
ambiente;

32. Apela a todos os Estados-Membros no sentido de criarem incentivos adequados às
culturas energéticas e a proporem uma simplificação das regras em matéria de auxílios 
estatais;

33. Entende que os recursos do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural devem 
ser disponibilizados também no contexto da utilização energética da biomassa;

34. Insta a um aumento considerável da superfície máxima de garantia, fixada em 1,5 milhões 
de hectares, no âmbito do regime de auxílios às culturas energéticas, e à não exclusão de 
qualquer cultura do âmbito de aplicação desse regime;

35. Exorta à criação de um enquadramento uniforme a nível europeu, de modo a que também 
nos países onde a bioenergia ainda não tem qualquer expressão seja dada prioridade à
disponibilização de biomassa para fins energéticos;

36. Acredita que a produção sustentável e a utilização de biomassa proporcionam enormes 
vantagens aos países em desenvolvimento e que deve ser promovida, na União Europeia, a 
transferência intensiva de tecnologia para países terceiros, bem como a exportação de 
tecnologias bioenergéticas; 

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na Primavera de 2006, a Comissão Europeia apresentou um Livro Verde sobre a política 
energética na União Europeia. Os principais objectivos nele expressos são a 
competitividade, a sustentabilidade e a segurança do abastecimento.

Neste amplo contexto devem inscrever-se o Plano de acção Biomassa e a estratégia da UE 
no domínio dos biocombustíveis. A biomassa é, indubitavelmente, um factor importante 
na consecução destes objectivos. Actualmente, cerca de metade da energia de fontes 
renováveis utilizada na UE já é produzida a partir de biomassa.

O Plano de acção Biomassa visa definir medidas de promoção da utilização de biomassa 
na produção de energia eléctrica, na produção de calor e nos transportes, bem como outras
medidas relativas ao abastecimento de biomassa, à investigação neste domínio e aos 
aspectos financeiros. 

Simultaneamente, é efectuada uma avaliação de impacto. A Comissão deverá apresentar 
propostas com base nos resultados específicos da avaliação de impacto nos pareceres do 
Parlamento Europeu. 

Actualmente, a UE cobre 4% das suas necessidades energéticas através do recurso à 
biomassa. Até 2010, o volume de biomassa utilizada irá ultrapassar o dobro das 69 MTep1

de 2003, ou seja, segundo as estimativas da Comissão, espera-se um aumento da 
utilização da biomassa para cerca de 150-187 MTep até 2010.

A promoção da utilização de biomassa coaduna-se com o objectivo de um nível de 12% 
de utilização de energia de fontes renováveis na UE até 2010, dos quais 21% se 
destinariam ao sector da electricidade e 5,75% à produção de biocombustíveis.

  
1 Megatoneladas equivalente-petróleo.
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[Potencial de produção de biomassa na UE-25 (Mtep)

. total

. madeira proveniente de florestas

. resíduos (o valor de 2003 inclui a madeira proveniente de florestas)

. culturas agrícolas energéticas

2003: Eurostat – Projecções: Agência Europeia do Ambiente]

Custos e vantagens da utilização de biomassa

A biomassa é actualmente a única fonte de energia renovável que contém carbono, o que a 
torna especialmente importante para o fabrico de produtos à base de carbono. Por essa 
razão faz sentido ponderar o aproveitamento energético desta alternativa, o qual 
contribuirá também para a diversificação do abastecimento de energia no espaço europeu 
e pode reduzir a dependência das importações. Além disso, a utilização de biomassa nos 
sistemas de aquecimento e de refrigeração, nos transportes e na produção de electricidade 
assegura uma nítida redução das emissões de gases com efeito de estufa. Outro efeito será 
a criação de emprego, variando as estimativas a este respeito entre 200.000 e 300.000 
novos postos de trabalho. As zonas rurais, em particular, poderão tirar partido de uma 
maior utilização desta energia. Acordos voluntários com os sectores de abastecimento 
energético, produtos petrolíferos, construção automóvel, exploração agrícola, gestão de 



PE 376.309v01-00 10/13 PR\621149PT.doc

PT

resíduos e silvicultura tornarão possível um desenvolvimento mais rápido e uma utilização 
mais intensiva da biomassa. À luz da experiência adquirida, o estabelecimento de 
objectivos concretos e de disposições legislativas só produz efeito após uma longa fase de 
transposição nos Estados-Membros.

Biomassa para a produção de calor

A utilização de biomassa em sistemas de aquecimento doméstico e industrial é simples e, 
quando comparada com outras fontes de produção de calor, é barata, tanto em termos de 
aquisição de equipamento como do próprio combustível. Já existem técnicas para a 
transformação de madeira e de resíduos limpos em pellets normalizados, capazes de 
assegurar o abastecimento dos consumidores. No domínio da produção de calor existem 
possibilidades de desenvolvimento que já hoje se manifestam no crescimento do mercado 
da biomassa. A Comissão deve, pois, velar por que os Estados-Membros intensifiquem os 
seus esforços para transpor a Directiva 2004/8/CE relativa à promoção da co-geração. A 
melhoria do desempenho das caldeiras domésticas de biomassa pressupõe uma adaptação 
da Directiva 2005/32/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que consomem energia. 

Biomassa em sistemas de distribuição de calor em rede

Milhões de cidadãos europeus possuem uma ligação a uma rede de distribuição de calor. 
O objectivo agora é a construção de novas instalações para a distribuição de calor. A 
Comissão Europeia apela, justificadamente, aos Estados-Membros, que inscrevam a 
distribuição de calor em rede na lista de serviços e mercadorias que beneficiam de uma 
taxa reduzida de IVA (COM (2003)0397), tal como acontece, por exemplo, no caso do gás 
natural e da electricidade, que beneficiam de taxas de IVA mais baixas. Além disso, 
devem ser criadas possibilidades de incorporar o biogás nas redes de distribuição de gás, a 
fim de promover a sua distribuição e o aumento do número de instalações de biogás 
disponíveis.

Produção de electricidade a partir de biomassa

É possível produzir energia eléctrica a partir de biomassa por meio de diferentes 
tecnologias. A biomassa pode, por exemplo, ser adicionada como combustível
complementar ao carvão ou ao gás. Grandes instalações centrais de produção de 
electricidade, como existem na Dinamarca ou na Finlândia, apresentam uma excelente 
rentabilidade económica. Contudo, convirá que o calor resultante da produção de 
electricidade seja aproveitado em instalações de co-geração. Cabe aos Estados-Membros e 
à Comissão promoverem o rendimento duplo da produção de energia. A Directiva 
2001/77/CE relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia 
renováveis no mercado interno da electricidade estabelece, essencialmente, o quadro para 
a utilização da biomassa na produção de electricidade.

Biocombustíveis

A Directiva 2003/30/CE relativa à promoção dos biocombustíveis fixa em 2% até 2005 e 
em 5,75% até 2010 a quota de utilização de biocombustíveis em todos os Estados-
Membros da UE.
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Actualmente, cerca de 90% dos biocombustíveis são produzidos a partir de matérias-
primas autóctones, sendo apenas 10% das necessidades cobertas por importações. Em 
2005, de uma superfície global de 97 milhões de hectares disponível nos 25 Estados-
Membros da UE para a produção de matérias-primas destinadas à produção de 
biocombustíveis, apenas 1,8 milhões de hectares eram aproveitados. A quota do biodiesel 
no consumo total de biocombustíveis é de 70%-80%.

São notáveis as diferenças entre os Estados-Membros no que se refere à penetração de 
mercado dos biocombustíveis. Note-se que no conjunto dos 25 Estados-Membros da UE a 
parte de mercado dos biocombustíveis se situou, em 2005, abaixo dos 2%. 

A fim de promover os biocombustíveis alguns Estados-Membros recorrem à isenção 
fiscal, a qual fica sujeita ao controlo aplicável aos auxílios estatais. Além disso, alguns
Estados-Membros estipularam a obrigação, para as empresas petrolíferas, de adicionar aos 
combustíveis comuns uma percentagem mais elevada de biocombustível. Estas medidas 
demonstram que os Estados-Membros recorrem a dois mecanismos para a transposição da 
directiva relativa aos biocombustíveis: 1) medidas fiscais, 2) adição obrigatória de
biocombustíveis aos combustíveis convencionais.

A adição de uma determinada percentagem de biocombustível aos combustíveis 
convencionais pode constituir uma solução para ultrapassar as dificuldades associadas à
isenção fiscal, devendo, por conseguinte, poder ser aplicada em toda a UE. Basicamente é 
um facto que, a longo prazo, há que dar preferência aos biocombustíveis de segunda 
geração. É de saudar a criação conjunta com a indústria de uma base tecnológica para a 
promoção dos biocombustíveis.

Equilíbrio entre importações e exportações

Entretanto, os biocombustíveis são comprados no mercado mundial. A UE não pode ser 
auto-suficiente. Contudo, é necessário dar a máxima prioridade à promoção da produção 
interna. 

Para aumentar a quota de mercado dos biocombustíveis para 5,75% até 2010 existem 
diferentes abordagens. 

Poderão ser tomadas as seguintes medidas:

1. Alteração da norma EN14214 de modo a permitir a utilização de um maior espectro de 
óleos vegetais na produção de biodiesel.

2. Formulação das condições de acesso ao mercado das importações de bioetanol, de modo a 
possibilitar o desenvolvimento de uma verdadeira indústria europeia.

3. Alteração da Directiva relativa aos biocombustíveis adaptando-a ao estádio de 
desenvolvimento da investigação.

4. Apoio aos países em desenvolvimento (quer no quadro da OMC, quer através da 
transferência de tecnologia europeia).
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Será ainda necessário rever as normas pertinentes em matéria de qualidade dos 
combustíveis e eliminar as barreiras técnicas (problemas relacionados com os oleodutos 
no caso da mistura de etanol e combustíveis fósseis).

A longo prazo, importa ter em conta que o etanol pode contribuir para reduzir a procura de 
gasóleo na Europa. Uma maior utilização de etanol beneficiaria também o mercado 
europeu, uma vez que a capacidade de produção de bioetanol é relativamente mais 
elevada do que a de biodiesel. Assim, é recomendável a utilização de etanol para reduzir a 
procura de gasóleo. Nesta óptica, é possível converter os motores a gasóleo de forma a 
poderem utilizar uma mistura de 95% de etanol. Para o efeito, será necessário rever a 
norma EN 14214.

Em suma, há que ponderar a possibilidade de permitir a substituição do metanol por etanol 
na produção de biodiesel, o que seria possível através de uma adaptação da norma 
relevante.

A Comissão deverá desenvolver um processo de certificação tendo em vista garantir uma 
produção sustentável de biocombustíveis independentemente de estes serem produzidos 
na UE ou importados. Além disso, até ao final de 2007, a Comissão deverá apresentar um 
relatório que analise e avalie as condições de produção e de exportação dos 
biocombustíveis nos principais países produtores.

Política Agrícola Comum (PAC)

A reforma da PAC possibilitou a promoção das culturas energéticas (culturas
não-alimentares). Estas culturas deverão futuramente ser objecto de investigação mais 
aprofundada, com vista a assegurar uma utilização mais eficiente das superfícies de 
cultivo (tecnologia genética). A intensificação das culturas energéticas poderá criar 
rendimentos adicionais para os agricultores, não se substituindo, contudo, à produção 
alimentar ou de rações. A escolha das culturas energéticas deve ter lugar a nível regional e 
local. 

O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural deverá ser aberto à promoção da 
produção de biomassa para aproveitamento energético, sendo necessário, a nível dos 
regimes de auxílios à cultura de plantas energéticas, aumentar para 1,5 milhões de 
hectares a superfície máxima de garantia prevista.

Silvicultura

Actualmente, 35% da madeira produzida na UE não é utilizada. É, pois, urgente que a 
Comissão Europeia apresente o seu plano de acção para o sector da silvicultura.

Resíduos

Está em curso a revisão da directiva-quadro relativa aos resíduos. É urgente promover as 
técnicas de valorização e de recuperação de resíduos. Além disso, é necessário assegurar 
que a utilização de resíduos como combustíveis será facilitada. O mesmo se aplica aos 
subprodutos resultantes da produção agrícola alimentar.
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Aspectos logísticos

O processo de melhoria da cadeia de distribuição e, em especial, da comercialização de 
pellets e de aparas de biomassa já se iniciou com o apoio do programa "Energias 
Inteligentes". Todavia, muito há ainda a fazer ao nível dos Estados-Membros com vista à 
consolidação de um mercado verdadeiramente operacional na UE. 

Os Estados-Membros deverão apresentar planos de acção nacionais de modo a garantir o 
contributo de todos para a prossecução dos objectivos da política energética europeia, a 
saber: a segurança do abastecimento, a competitividade e a sustentabilidade. 

Promoção

Através dos Fundos Estruturais e de Coesão a UE poderá prestar um apoio financeiro à 
produção de biomassa em regiões assistidas. É necessária uma abordagem integrada que 
permita articular o melhor possível as possibilidades de subvenção da UE com os auxílios 
dos Estados-Membros.

Caberá, em especial, garantir a promoção da investigação e do desenvolvimento para que, 
a longo prazo, a biomassa possa ser utilizada em melhores condições e com mais eficácia
como fonte de energia na produção de electricidade, para fins de aquecimento e de 
refrigeração e em redes energéticas inteligentes, e como matéria-prima no domínio das 
biociências e da biotecnologia a nível dos processos não-alimentares, nos modelos de 
refinaria biológica e no fabrico de biocombustíveis de segunda geração. 

Conclusões

A promoção e o desenvolvimento da utilização de biomassa na União Europeia encerram 
inúmeras oportunidades. A biomassa não poderá, todavia, ser a panaceia de todos os 
problemas de abastecimento de energia que a UE irá enfrentar no futuro. 

Além da valorização energética deverão ser possíveis outras formas de utilização. Não 
existindo uma via única para uma maior utilização da biomassa e dos biocombustíveis, a 
UE e os Estados-Membros deverão deixar à concorrência a decisão sobre a melhor 
utilização a dar a estes produtos, criando, para o efeito, um enquadramento uniforme.


