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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Estima-se que as alterações climáticas produzirão danos cada vez maiores para a humanidade 
e para o planeta, tendo os efeitos mais devastadores nos países em vias de desenvolvimento. 
A redução das emissões de gases com efeito de estufa é uma necessidade absoluta. Em 2007, 
a UE comprometeu-se a efetuar uma redução das suas emissões de, no mínimo, 20% até 2020, 
comparativamente a 1990. O aumento da utilização de energias renováveis concretizaria uma
grande parte desta redução. Estabeleceu-se como objetivo que, até 2020, 10% da energia 
utilizada no setor dos transportes deveriam ser provenientes de energias renováveis. 
Paralelamente, definiu-se o objetivo de, até 2020, reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidas durante o ciclo de vida dos combustíveis até 6%. Ambos os objetivos foram 
definidos como obrigatórios para todos os Estados-Membros.

Juntamente com subsídios, estes objetivos conduziram a um rápido aumento da produção e 
utilização de biocombustíveis. Por vários motivos, este aumento parece agora mais ameaçador 
do que promissor para os países em vias de desenvolvimento.

Em primeiro lugar, os biocombustíveis tendem a produzir reduções das emissões de gases 
com efeito de estufa muito inferiores às esperadas. Um motivo para tal é a perda de reservas 
de carbono se as florestas forem desbastadas para criar espaço para a produção de biomassa 
para biocombustíveis ou para a produção deslocalizada de alimentos: emissões provenientes 
da alteração do uso do solo ou da alteração indireta do uso do solo. Atualmente, no que diz 
respeito aos objetivos e aos subsídios na UE, as emissões provenientes da alteração indireta 
do uso do solo não são tidas em linha de conta no cálculo das emissões dos gases com efeito 
de estufa dos biocombustíveis. Também se verifica a ocorrência de emissões como 
consequência da produção de fertilizantes, da colheita de biomassa, da transformação de 
biomassa em biocombustíveis e de todos os transportes envolvidos. No caso dos 
biocombustíveis, «renovável» não significa necessariamente amigo do ambiente e do clima. 
Por vezes, a finalidade do estímulo da utilização dos biocombustíveis perde-se por completo.

Em segundo lugar, transformar culturas alimentares, tais como milho e trigo, em combustível 
reduz a disponibilidade de bens alimentares. Existe um problema «alimentos ou 
combustível» e não basta simplesmente produzir os biocombustíveis a partir de culturas não 
alimentares ou de madeira de cultura para resolver este problema. Quase toda a biomassa 
utilizada vem de terrenos que poderiam ser utilizados para a produção de alimentos, o que 
significa que a competição continua a existir.

A dramática crise alimentar de 2008 e os preços volúveis e consideravelmente elevados dos 
alimentos também têm vindo a chamar a atenção para este problema deste então. É 
geralmente aceite que a política de biocombustíveis da UE desempenha um papel, mas a 
dimensão do mesmo é muito contestada. A Comissão Europeia alega que o impacto da 
promoção dos biocombustíveis por parte da UE sobre os preços dos alimentos é muito 
reduzido1. A imagem que surge da avaliação da investigação e de algumas declarações 

                                               
1 SWD(2013) 102, Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha um relatório recentemente 
publicado sobre os progressos em energias renováveis p. 22-24.
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produzidas por organizações internacionais de grande relevo com responsabilidades nesta área 
é menos reconfortante1.

Em terceiro lugar, para além de conduzir a emissões de gases com efeito de estufa através da 
alteração do uso do solo e da alteração indireta do uso do solo e de competir com a produção 
alimentar, o início da produção de biomassa para biocombustíveis envolve por vezes a 
privação dos direitos de uso do solo dos quais as pessoas dependem para garantir a sua 
subsistência. Os agricultores de países em vias de desenvolvimento geralmente não possuem 
qualquer documentação que comprove a posse dos terrenos que cultivam ou onde o seu gado 
pasta. Os negócios feitos entre empresas estrangeiras e os estados a agirem como proprietários 
formais ou líderes locais motivados por outros interesses que não os das comunidades locais 
podem conduzir à apropriação ilegal de terras e ser seguidos de despejos à força de pessoas 
pobres dos seus terrenos2.

Os chamados «terrenos marginais» normalmente suscitam uma menor atração por parte dos 
investidores que procuram implantar uma produção de biomassa. Se a produção de biomassa 
for concentrada nestes terrenos, a subsistência dos locais pode ainda assim continuar a ser 
muito afetada. As plantações podem esgotar recursos hídricos escassos e a utilização de 
fertilizantes pode provocar níveis graves de poluição. A recolha de lenha, materiais de 
construção e plantas utilizadas para alimentação ou medicamentos pode deixar de ser 
possível. Os serviços relacionados com o ecossistema podem perder-se e a desflorestação 
pode alterar o clima local, além de contribuir para as alterações climáticas globais.

Organizações não-governamentais relatam a existência de apropriações ilegais de terras a uma 
escala significativa na África Subsariana e fornecem documentação proveniente de uma base 
de dados denominada Matrix3. A Comissão desvaloriza esta base de dados dizendo que não é 
fiável, mas não procura ativamente adquirir mais informações sobre a atual situação.

A revisão da Diretiva Energias Renováveis e da Diretiva relativa à qualidade dos 
combustíveis tem de assegurar que a política de biocombustíveis da UE:

- não prejudique a segurança alimentar e respeite totalmente o direito das pessoas à 
alimentação, 

- não conduza à destruição dos meios de subsistência de pessoas vulneráveis através da 
privação dos direitos de uso do solo ou outras consequências,

- apenas estimule a emergência e utilização de biocombustíveis eficientes na redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em conformidade com os requisitos 
supracitados.

                                               
1 Consultar, por exemplo, o estudo Production and use of biofuels in developing countries, encomendado pelo 
PE em 2009; o relatório Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, FIDA, FMI, 
OCDE, CNUCED, PAM, Banco Mundial, OMC, IFPRI e HLTF da ONU, 2 de junho de 2011 (a recomendação 
6 na página 27 preconiza a remoção dos subsídios e objetivos obrigatórios («mandatos») para a produção e o 
consumo de biocombustíveis); a nota Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? no sítio da 
Web do Relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação; e o relatório da ActionAid: Adding 
Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries, março de 2013, p. 5.
2 O estudo Impact of EU bioenergy policy on developing countries, elaborado para a Comissão do 
Desenvolvimento do PE em 2012, refere na página 10 os Camarões e o Gana como países problemáticos neste 
contexto.
3 Consultar, por exemplo, da organização GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies 
are displacing communities and starving the planet, fevereiro de 2013.
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Naturalmente, a Comissão do Desenvolvimento concentra a sua atenção nos dois primeiros 
pontos. As alterações contidas no presente projeto de parecer deverão ajudar a resolver os 
problemas «alimentos ou combustível» e «privação dos direitos de uso do solo». Estas 
alterações respeitam as posições tomadas pelo PE nas resoluções pertinentes1. A questão das 
emissões de gases com efeito de estufa é uma preocupação central para a Comissão do 
Ambiente e extensivamente abordada no respetivo projeto de relatório.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A redução do consumo energético 
no setor dos transportes constitui uma 
necessidade absoluta porque é provável 
que seja cada vez mais difícil alcançar de 
forma sustentável um objetivo fixado em 
percentagem de energia proveniente de 
fontes renováveis se a procura global de 
energia para os transportes continuar a 
subir. A utilização da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis e a 
mistura de biocombustíveis com emissões 
nulas ou baixas emissões associadas às 
alterações indiretas do uso do solo 
constituem outros métodos disponíveis 
para os Estados-Membros cumprirem este 
objetivo.

Justificação

A necessidade de reduzir o consumo no setor dos transportes e de aumentar a eficiência 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0320, Impacto da cooperação para o desenvolvimento da UE, 5 de 
julho de 2011, ponto 67; P7_TA(2011)0430, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20), 29 de setembro de 2011, pontos 51 e 55, P7_TA(2012)0399, Relatório da UE de 2011 
sobre a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento, 25 de outubro de 2012, pontos 74 e 77, e 
P7_TA(2012)0238, Cooperação em matéria de política energética com parceiros para além das nossas fronteiras, 
12 de junho de 2012, pontos 86 e 87.
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energética neste mesmo setor foi já salientada na diretiva relativa às energias renováveis 
existente. Esta alteração reitera esse aspeto, realçando a importância de desenvolver uma 
eletricidade renovável e biocombustíveis avançados para que a União e os Estados-Membros 
possam reduzir a pegada de carbono do setor dos transportes.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Tendo em conta os objetivos da União 
que visam uma maior redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
contribuição significativa para essas 
emissões dos combustíveis para transportes 
rodoviários, o artigo 7.º-A, n.º 2, da 
Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da 
gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Diretiva 93/12/CE 
estabelece que, até 31 de dezembro de 
2020, os fornecedores de combustíveis 
devem reduzir em, pelo menos, 6% as 
emissões de gases com efeito de estufa ao 
longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia («intensidade de gases com efeito 
de estufa») dos combustíveis utilizados na 
União por veículos rodoviários, máquinas 
móveis não rodoviárias, tratores agrícolas e 
florestais e embarcações de recreio quando 
não em mar. A mistura de biocombustíveis 
é um dos métodos ao dispor dos 
fornecedores de combustíveis fósseis para 
reduzir a intensidade de gases com efeito 
de estufa dos combustíveis fósseis 
fornecidos.

(2) Tendo em conta os objetivos da União 
que visam uma maior redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
contribuição significativa para essas 
emissões dos combustíveis para transportes 
rodoviários, o artigo 7.º-A, n.º 2, da 
Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da 
gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Diretiva 93/12/CE 
estabelece que, até 31 de dezembro de 
2020, os fornecedores de combustíveis 
devem reduzir em, pelo menos, 6% as 
emissões de gases com efeito de estufa ao 
longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia («intensidade de gases com efeito 
de estufa») dos combustíveis utilizados na 
União por veículos rodoviários, máquinas 
móveis não rodoviárias, tratores agrícolas e 
florestais e embarcações de recreio quando 
não em mar. A mistura de biocombustíveis
com zero ou baixas emissões diretas e 
indiretas de gases com efeito de estufa é 
um dos métodos ao dispor dos 
fornecedores de combustíveis fósseis para 
reduzir a intensidade de gases com efeito 
de estufa dos combustíveis fósseis 
fornecidos.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A grande maioria dos investimentos 
em grande escala para a aquisição de 
terrenos ocorre em países em 
desenvolvimento, tais como os da África 
subsariana, que constituem locais de 
preferência nomeadamente para o cultivo 
de matérias-primas agrícolas destinadas à 
produção de biocombustíveis. Entre 2009 
e 2013, estima-se que 6 milhões de 
hectares de terrenos tenham sido 
comprados por empresas europeias com 
vista ao cultivo agroenergético para 
exportação. 

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 
Estados-Membros e em estimativas de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo de diferentes 
matérias-primas utilizadas para a produção 
de biocombustíveis, é provável que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
ligadas a alterações indiretas do uso do 
solo sejam significativas e possam anular, 
em parte ou na totalidade, as reduções de 
emissões de gases com efeito de estufa de 
biocombustíveis individuais. Isto deve-se 
ao facto de se prever que a quase totalidade 
da produção de biocombustíveis em 2020 
provirá de culturas em terrenos que 
poderiam ser utilizados para satisfazer os 
mercados de alimentos para consumo 
humano e animal. A fim de reduzir essas 
emissões, é conveniente estabelecer em 
conformidade uma distinção entre grupos 
de culturas, como culturas de oleaginosas, 

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 
Estados-Membros e em estimativas de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo de diferentes 
matérias-primas utilizadas para a produção 
de biocombustíveis, as emissões de gases 
com efeito de estufa ligadas a alterações 
indiretas do uso do solo são significativas e 
podem anular, em parte ou na totalidade, as 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa de biocombustíveis individuais. 
Isto deve-se ao facto de se prever que a 
quase totalidade da produção de 
biocombustíveis em 2020 provirá de 
culturas em terrenos que poderiam ser 
utilizados para satisfazer os mercados de 
alimentos para consumo humano e animal. 
É necessário, por conseguinte, ter em 
consideração as alterações indiretas do 
uso do solo, a fim de garantir que os 
objetivos da política da União em matéria 
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açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

de energias renováveis e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
não sejam postos em causa por essas 
potenciais fontes de emissões. A fim de 
reduzir as alterações indiretas do uso do 
solo e o açambarcamento de terras, é, por 
conseguinte, conveniente estabelecer em 
conformidade uma distinção entre culturas 
energéticas cultivadas em terra (culturas 
de oleaginosas, açucareiras e de cereais, 
bem como outras culturas contendo 
amido), por um lado, e biocombustíveis 
que não utilizam solos, por outro. Além 
disso, o aumento do consumo de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares contribui para a 
volatilidade dos preços dos alimentos e 
pode ter impactos sociais negativos na 
subsistência e na capacidade de cumprir 
os direitos humanos, designadamente o 
direito à alimentação ou o acesso à terra 
das comunidades que vivem na pobreza, 
em países que não fazem parte da União 
Europeia. A fim de reduzir essas emissões 
e este impacto social negativo, é 
conveniente concentrar a atenção, em 
particular, na redução da utilização 
prevista de biocombustíveis cultivados no 
solo.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os efeitos indiretos nas alterações 
do uso do solo são não só de natureza 
ambiental mas também social, 
constituindo mais um fator de pressão no 
uso do solo, em particular nos países em 
desenvolvimento, com consequências 
negativas para a segurança alimentar das 
populações locais, especialmente das 
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mulheres.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de resíduos e algas, 
proporcionam um nível elevado de redução 
de gases com efeito de estufa com um 
baixo risco de alterações indiretas do uso 
do solo e não estão em concorrência direta 
com os mercados de alimentos para 
consumo humano e animal no que diz 
respeito à utilização de terrenos agrícolas. 
Por conseguinte, é conveniente incentivar 
uma maior produção dos referidos 
biocombustíveis avançados uma vez que 
estes não se encontram, neste momento, 
disponíveis comercialmente em grandes 
quantidades, em parte devido à 
concorrência para a obtenção de subsídios 
públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 
realização do objetivo de 10% no setor dos 
transportes estabelecido na Diretiva 
2009/28/CE, em comparação com os 
biocombustíveis convencionais. Neste 
contexto, apenas devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados com um baixo
impacto estimado em termos de alterações 
indiretas do uso do solo e uma elevada 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do quadro pós-2020 da 

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de resíduos e algas, 
proporcionam um nível elevado de redução 
de gases com efeito de estufa sem qualquer 
risco de alterações indiretas do uso do solo 
e não estão em concorrência direta com os 
mercados de alimentos para consumo 
humano e animal no que diz respeito à 
utilização de terrenos agrícolas. Por 
conseguinte, é conveniente incentivar uma 
maior produção dos referidos 
biocombustíveis avançados uma vez que 
estes não se encontram, neste momento, 
disponíveis comercialmente em grandes 
quantidades, em parte devido à 
concorrência para a obtenção de subsídios 
públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 
realização do objetivo de 10% no setor dos 
transportes estabelecido na Diretiva 
2009/28/CE, em comparação com os 
biocombustíveis convencionais. Neste 
contexto, apenas devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados que cumprem 
os critérios de sustentabilidade, não 
entram em concorrência direta com os 
mercados de alimentos no que se refere ao 
solo, à água ou a outros recursos, não têm
impacto estimado em termos de alterações 
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política em matéria de energias renováveis. indiretas do uso do solo e permitem uma 
elevada redução das emissões de gases 
com efeito de estufa no âmbito do quadro 
pós-2020 da política em matéria de 
energias renováveis.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa» e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos, que promovem biorrefinarias 
integradas e diversificadas em toda a 
Europa, deveriam ser criados maiores 
incentivos ao abrigo da Diretiva 
2009/28/CE de uma forma que privilegie a 
utilização de matérias-primas da biomassa 
que não tenham um elevado valor 
económico para outras utilizações que não 
os biocombustíveis.

A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa» e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos, que promovem biorrefinarias 
integradas e diversificadas em toda a 
Europa, deveriam ser criados maiores 
incentivos ao abrigo da Diretiva 
2009/28/CE de uma forma que privilegie a 
utilização de matérias-primas da biomassa 
que não tenham um elevado valor 
económico para outras utilizações que não 
os biocombustíveis, que utilizem matérias 
residuais para gerar energia somente em 
conformidade com a hierarquia dos 
resíduos definida no artigo 4.º da Diretiva 
2009/28/CE, que não entrem em 
concorrência para a utilização da terra e 
da água e que não reduzam a matéria 
orgânica, produzindo efeitos negativos 
ambientais para o ecossistema local.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) A utilização de recursos de 
biomassa implica custos de oportunidade 
significativos relacionados com o 
esgotamento ou a perda de serviços 
ligados aos ecossistemas. Os 
Estados-Membros devem evitar subsidiar 
ou autorizar a utilização de matérias-
primas nos casos em que o desvio da 
utilização corrente possa ter um impacto 
negativo nos direitos fundiários, nos 
direitos à alimentação, na biodiversidade, 
nos solos ou no equilíbrio geral do ciclo 
do carbono. As políticas devem também 
assegurar a utilização da biomassa em 
cascata, salvaguardando que os recursos 
não são desviados de aplicações com um 
elevado valor acrescentado para a 
sociedade para uma utilização energética 
de baixo valor.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de preparar a transição para 
biocombustíveis avançados e de 
minimizar os impactos gerais das 
alterações indiretas do uso do solo no 
período até 2020, é adequado limitar a 
quantidade de biocombustíveis e 
biolíquidos obtidos a partir de culturas 
alimentares, tal como estabelecido no 
anexo VIII, parte A, da Diretiva 
2009/28/CE e no anexo V, parte A, da 
Diretiva 98/70/CE, que podem ser 
contabilizados para os objetivos fixados 
na Diretiva 2009/28/CE. Sem restringir a 
utilização geral desses combustíveis, a 
quota de biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos a partir de culturas 

(9) A fim de minimizar os impactos
negativos nos direitos fundiários e na 
especulação fundiária, nos direitos à 
alimentação e nos preços dos produtos 
alimentares, na biodiversidade, no solo e 
os impactos gerais das alterações indiretas 
do uso do solo no período até 2020, é 
adequado limitar a quantidade de 
biocombustíveis e biolíquidos obtidos a 
partir de culturas alimentares e de outras 
culturas energéticas, tal como estabelecido 
no anexo VIII, parte A, da Diretiva 
2009/28/CE e no anexo V, parte A, da
Diretiva 98/70/CE. 
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cerealíferas e outras culturas ricas em 
amido, bem como de culturas açucareiras 
e oleaginosas, que podem ser 
contabilizadas para o cumprimento dos 
objetivos da Diretiva 2009/28/CE, deve ser 
limitada à quota desses biocombustíveis e 
biolíquidos consumidos em 2011.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Devem ser tidas em consideração 
as dificuldades, superiores às previstas, na 
obtenção de reduções substanciais nas 
emissões de gases com efeito de estufa 
através da utilização de biocombustíveis, 
bem como as provas preocupantes de que 
a expansão da produção dos 
biocombustíveis está a prejudicar a 
segurança alimentar e os direitos de uso 
do solo de pessoas vulneráveis de países 
em vias de desenvolvimento. A 
aplicabilidade do objetivo de 10% de 
energias renováveis da Diretiva 
2009/28/CE deve, por isso, depender da 
possibilidade de obter reduções 
substanciais das emissões de gases com 
efeito de estufa e de evitar efeitos adversos 
sobre a segurança alimentar e os direitos 
de uso do solo. 

Justificação

O objetivo de 10% não deve ser cumprido de forma estrita se não contribuir para uma 
redução eficaz das emissões de gases com efeito de estufa. Do mesmo modo, não deve ter 
precedência sobre a segurança alimentar e o respeito pelos direitos de uso do solo por parte 
de pessoas vulneráveis.

Alteração 11

Proposta de diretiva
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Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo devem 
ser incluídas nos relatórios sobre as 
emissões de gases com efeito de estufa
provenientes de biocombustíveis 
apresentados ao abrigo das Diretivas 
98/70/CE e 2009/28/CE. Aos 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não resultem num 
aumento da procura de terrenos, como os à 
base de matérias-primas produzidas a partir 
de resíduos, deve ser aplicado um fator de 
emissão zero.

(11) Com vista a assegurar que os 
objetivos da União em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
são significativos e eficazes, as emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo devem ser tidas em conta no 
cálculo das reduções das emissões de 
gases com efeito de estufa exigido ao 
abrigo dos critérios de sustentabilidade 
definidos na Diretiva 2009/28/CE e na 
Diretiva 98/70/CE. Afigura-se, 
igualmente, essencial contabilizar as
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo para a 
consecução do objetivo previsto no 
artigo 7.º-A, n.º 2, da Diretiva 98/70/CE, 
com o intuito de conceder incentivos aos 
biocombustíveis que tenham um impacto 
reduzido nas alterações indiretas do uso 
do solo. Aos biocombustíveis produzidos a 
partir de matérias-primas que não resultem 
num aumento da procura de terrenos, como 
os que são à base de matérias-primas 
produzidas a partir de resíduos, deve ser 
aplicado um fator de emissão zero, desde 
que estes cumpram as devidas normas de 
sustentabilidade.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O uso do solo para o cultivo de 
matérias-primas para biocombustíveis não 
deve ter como consequência o 
deslocamento das comunidades locais e 
indígenas e, por conseguinte, devem 
criar-se medidas especiais de proteção do 
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solo na União e nos países terceiros para 
impedir esse deslocamento. Só devem ser 
considerados sustentáveis os 
biocombustíveis e os biolíquidos cuja 
produção não interfira com os direitos das 
comunidades locais e indígenas.

Justificação

Existem várias provas disponíveis sobre os impactos sociais negativos dos biocombustíveis 
no que respeita aos direitos fundiários e aos direitos à alimentação, sobretudo das mulheres 
nos países em desenvolvimento. O deslocamento das populações locais e indígenas para dar 
lugar a plantações para biocombustíveis deve ser impedido.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os objetivos da presente diretiva que 
visam assegurar um mercado único dos 
combustíveis para transportes rodoviários
e máquinas móveis não rodoviárias e 
garantir o cumprimento de níveis mínimos 
de proteção ambiental na utilização destes 
combustíveis não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, ser 
melhor alcançados a nível da União, pelo 
que a União pode tomar medidas 
respeitando o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para alcançar aqueles objetivos.

(15) Os objetivos da presente diretiva 
devem assegurar um mercado único dos 
combustíveis para o setor dos transportes e 
garantir o cumprimento de níveis mínimos 
de proteção ambiental e a prevenção de 
efeitos adversos sobre a segurança 
alimentar e os direitos de uso do solo no 
âmbito da produção e utilização deste tipo 
de combustíveis. Estes objetivos não 
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, ser 
melhor alcançados a nível da União, pelo 
que a União pode tomar medidas 
respeitando o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.° do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para alcançar aqueles objetivos.

Justificação

A descrição dos objetivos da diretiva deve ser adaptada de forma a refletir igualmente as 
alterações à diretiva.
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os incentivos públicos aos 
biocombustíveis induzem uma procura 
adicional considerável nos mercados de 
mercadorias e, por conseguinte, afetam 
significativamente os preços, tanto nos 
mercados internacionais como nos 
mercados internos dos países 
importadores líquidos de produtos 
alimentares. Trata-se de algo bastante 
preocupante sobretudo relativamente às 
pessoas mais desfavorecidas que 
despendem uma parte significativa do seu 
rendimento doméstico em alimentação. A 
política da UE em matéria de 
biocombustíveis promove, supostamente, 
modelos industriais de grande escala de 
produção agrícola que, aparentemente, 
proporcionam benefícios limitados às 
populações locais.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 2 – último parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, após a alínea c) é aditado 
um parágrafo com a seguinte redação:
«Os Estados-Membros devem assegurar 
que o nível máximo da contribuição 
conjunta dos biocombustíveis produzidos 
a partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido e culturas açucareiras, 
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oleaginosas ou culturas especificamente 
energéticas para efeitos do cumprimento 
do objetivo referido no primeiro parágrafo 
não deve ser superior à quantidade de 
energia correspondente a 5%, quota 
estimada no final de 2011, do consumo 
final de energia nos transportes em 
2020.»

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É inserido o seguinte número: 
'5-A. Os biocombustíveis considerados 
para efeitos do n.º 1 não podem ser 
produzidos em terrenos da União ou de 
países terceiros cujos direitos fundiários 
legais ou comuns tenham sido contestados 
ou violados ou relativamente aos quais 
não tenha sido dado um consentimento 
livre, prévio e informado com a 
participação das instituições 
representativas das populações locais.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b-B) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) É inserido o seguinte número:
"5-B. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins previstos no n.º 
1 não devem ser produzidos a partir de 
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resíduos, salvo se for verificado de forma 
independente que cumprem a hierarquia 
dos resíduos, nomeadamente a prevenção, 
preparação para reutilização e reciclagem 
antes da valorização para fins 
energéticos, tal como salientado na 
Diretiva 2008/98/CE.»

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) º 1 passa a ter a seguinte redação:
"1. Para efeitos do artigo 7.º-A e do 
artigo 7.º-B, n.º 2, as emissões de gases 
com efeito de estufa ao longo do ciclo de 
vida dos biocombustíveis são calculadas 
do seguinte modo:
(a) Caso o anexo IV, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor el para esses biocombustíveis ou 
biolíquidos, calculado de acordo com o 
anexo IV, parte C, ponto 7, seja 
equivalente ou inferior a zero, e quando 
as emissões estimadas ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo sejam 
nulas de acordo com o anexo V, parte B, 
utilizando esse valor por defeito;
(b) Utilizando um valor real calculado 
segundo a metodologia estabelecida na 
parte C do anexo IV, acrescido das 
emissões estimadas decorrentes das 
alterações indiretas do uso do solo 
estabelecidas no anexo V;
(c) Utilizando um valor calculado como a 
soma dos fatores da fórmula referida no 
anexo IV, parte C, ponto 1, caso os 
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valores por defeito discriminados 
referidos no anexo IV, partes D ou E, 
possam ser utilizados para alguns dos 
fatores e utilizando valores reais, 
calculados de acordo com a metodologia 
estabelecida no anexo IV, parte C, para 
todos os outros fatores, acrescentando as 
estimativas das emissões ligadas às
alterações indiretas do uso do solo 
definidas no anexo V.»

Justificação

Adaptação ao método de cálculo para ter em conta as estimativas das AIUS em conformidade 
com novo anexo V proposto da Diretiva relativa à qualidade dos combustíveis.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

 «Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
a partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido e culturas açucareiras e 
oleaginosas não deve ser superior à 
quantidade de energia correspondente à 
contribuição máxima conforme fixada no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d).»

«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos provenientes
de cereais e outras culturas ricas em amido, 
culturas açucareiras e oleaginosas ou 
culturas especificamente energéticas não 
deve ser superior à quantidade de energia 
correspondente à contribuição máxima 
conforme fixada no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d).»

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – alínea -i) (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4



AD\941111PT.doc 19/28 PE510.683v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(-i) o primeiro parágrafo é alterado do 
seguinte modo:
«Cada Estado-Membro deve procurar 
assegurar que a sua quota de energia 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por todos os modos de 
transporte em 2020 represente, pelo menos, 
10% do consumo final de energia nos 
transportes nesse Estado-Membro, 
evitando simultaneamente fontes que não 
permitam obter reduções substanciais nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
bem como efeitos adversos da produção 
de biocombustíveis para a segurança 
alimentar e para os direitos de uso do solo 
de pessoas vulneráveis de países em vias 
de desenvolvimento.»

Justificação

Concretização do que foi referido em várias das alterações supra, especialmente na 
alteração 6.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – alínea -ii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"(d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido e 
culturas açucareiras e oleaginosas não 
deve ser superior a 5% - quota estimada no 
final de 2011 - do consumo final de energia 
nos transportes em 2020."

"(d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares e culturas energéticas 
dedicadas não deve ser superior a 5 % -
quota estimada no final de 2011 - do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020.
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Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea -iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX, 
parte B, deve ser considerada como tendo 
duas vezes o seu teor energético;

(ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX 
deve ser considerada como tendo duas 
vezes o seu teor energético, após uma 
avaliação científica prévia da sua 
sustentabilidade ambiental e social;

Justificação

As matérias-primas enumeradas no anexo IX devem ser consideradas como tendo duas vezes 
o seu teor energético.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea -iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – alínea e) – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).

Os materiais que foram intencionalmente 
modificados, a fim de contarem como 
resíduos não são abrangidos pelas 
categorias indicadas nas subalíneas i) a iii). 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que quando for identificada uma fraude, 
as matérias-primas ou o biocombustível 
em questão não devem ser contabilizados 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 
4, devendo igualmente assegurar que são 
tomadas medidas apropriadas a fim de 
prevenir mais ações fraudulentas.

Justificação

Os biocombustíveis ou as matérias-primas intencionalmente modificados para tirar partido 
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da presente diretiva devem ser definitivamente excluídos do âmbito de aplicação da Diretiva 
relativa às energias renováveis e da Diretiva relativa à qualidade dos combustíveis.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo três (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a) É inserido o seguinte parágrafo no 
final do n.º 1:
«A energia proveniente de 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
a partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido, culturas açucareiras e 
oleaginosas ou culturas especificamente 
energéticas consideradas para efeitos do 
disposto nas alíneas a), b) e c) não deve 
ser superior a 5% - quota estimada no 
final de 2011 - do consumo final de 
energia nos transportes em 2020.»

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É inserido o seguinte número:
"5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1, alíneas 
a), b) e c) não devem ser produzidos a 
partir de resíduos, salvo se for verificada 
de forma independente que cumprem a 
hierarquia dos resíduos, nomeadamente a 
prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes da valorização para fins 
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energéticos, tal como salientado na 
2008/98/CE.»

Justificação

Os resíduos devem estar sujeitos à hierarquia dos resíduos que consta do artigo 4.º da 
Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, que requer prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes de um resíduo poder ser valorizado para fins energéticos (ou seja, 
biocombustíveis e biolíquidos). Além disso, deve existir uma verificação independente da 
conformidade.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b-B) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte número: 
"5-B. Os biocombustíveis e os biolíquidos 
considerados para efeitos das alíneas a), 
b) e c) do n.º 1 não podem ser produzidos 
a partir de matérias-primas em terrenos, 
na União ou em países terceiros cujos 
direitos fundiários legais ou comuns 
tenham sido contestados ou violados ou 
não tenha sido dado um consentimento 
livre, prévio e informado com a 
participação das instituições 
representativas pertinentes e a consulta 
das comunidades afetadas.»

Justificação

Dado o impacto da Diretiva “Energias Renováveis” da UE sobre os direitos fundiários, 
particularmente em países terceiros, é importante assegurar que os mesmos não sejam 
violados em consequência da produção de biocombustíveis para o mercado europeu.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
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Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 4 – segundo parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

«A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contenham dados 
precisos para efeitos do artigo 17.º, n.º 2, 
ou demonstrem que os lotes de 
biocombustíveis ou biolíquidos cumprem 
os critérios de sustentabilidade previstos no 
artigo 17.º, n.ºs 3 a 5. A Comissão pode 
decidir que esses regimes contenham dados 
precisos para efeitos de informação sobre 
as medidas tomadas para a preservação de 
zonas que prestam serviços básicos ligados 
aos ecossistemas, em situações críticas (por 
exemplo, proteção das bacias hidrográficas 
e controlo da erosão), para a proteção dos 
solos, da água e do ar, a recuperação de 
terrenos degradados, a prevenção do 
consumo excessivo de água em zonas em 
que a água é escassa e as questões referidas 
no artigo 17.º, n.º 7, segundo parágrafo. 
Para efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 
3, alínea b), subalínea ii), a Comissão pode 
igualmente reconhecer zonas destinadas à 
proteção de espécies ou ecossistemas raros, 
ameaçados ou em risco de extinção, 
reconhecidos por acordos internacionais ou 
incluídos em listas elaboradas por 
organizações intergovernamentais ou pela 
União Internacional para a Conservação da 
Natureza.»

A Comissão decide que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados 
precisos para efeitos do artigo 17.º, n.º 2, 
ou demonstram que os lotes de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade previstos no artigo 17.º, 
n.ºs 3 a 5-A, ou que nenhuns materiais 
foram intencionalmente modificados de 
modo a serem abrangidos pelo artigo 3.º, 
n.º 4, alínea e), subalíneas i) a iii). A 
Comissão pode decidir que esses regimes 
contenham dados precisos para efeitos de 
informação sobre as medidas tomadas para 
a preservação de zonas que prestam 
serviços básicos ligados aos ecossistemas, 
em situações críticas (por exemplo, 
proteção das bacias hidrográficas e 
controlo da erosão), para a proteção dos 
solos, da água e do ar, a recuperação de 
terrenos degradados, a prevenção do 
consumo excessivo de água em zonas em 
que a água é escassa e as questões referidas 
no artigo 17.º, n.º 7, segundo parágrafo. 
Para efeitos do disposto no artigo 17.º, n.º 
3, alínea b), subalínea ii), a Comissão pode
igualmente reconhecer zonas destinadas à 
proteção de espécies ou ecossistemas raros, 
ameaçados ou em risco de extinção, 
reconhecidos por acordos internacionais ou 
incluídos em listas elaboradas por 
organizações intergovernamentais ou pela 
União Internacional para a Conservação da 
Natureza.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea -a) (nova)
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Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. Para efeitos do artigo 17.º, n.º 2, a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos é calculada 
do seguinte modo:
(a) Caso a parte A ou B do anexo V 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e caso 
o valor el para esses biocombustíveis ou 
biolíquidos, calculado segundo o ponto 7 
da parte C do anexo V, seja equivalente 
ou inferior a zero, e caso as estimativas de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo sejam nulas, 
segundo a parte B do anexo VIII, 
utilizando esse valor por defeito;
(b) Utilizando um valor real calculado em 
conformidade com a metodologia prevista 
na parte C do anexo V, acrescentando as 
estimativas de emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
definidas no anexo VIII;
(c) Utilizando um valor calculado como a 
soma dos fatores da fórmula referida no 
ponto 1 da parte C do anexo V, caso os 
valores por defeito discriminados 
referidos nas partes D ou E do anexo V 
possam ser utilizados para alguns dos 
fatores e valores reais, calculados 
segundo a metodologia estabelecida na 
parte C do anexo V, para todos os outros 
fatores, acrescentando as estimativas de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo definidas no 
anexo VIII.»
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – Parte A – linha adicional no quadro (nova)

Texto da Comissão Alteração

Na Parte A, é inserida uma linha 
suplementar no quadro. Emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo provenientes de 
matérias-primas para biocombustíveis e 
biolíquidos:
Grupo de matérias-primas: Culturas 
energéticas não alimentares
Emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo (g de 
equivalente de CO2/MJ): 15

Justificação

As culturas energéticas não alimentares podem contribuir para alterações indiretas do uso 
do solo se forem produzidas em terrenos usados para a produção de alimentos. A avaliação 
de impacto (p. 26) identifica em 15 gCO2/MJ o nível médio de emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso do solo para estas matérias-primas que utilizam 
solos.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anevo V – Parte B – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Matérias-primas cuja produção resultou 
em alterações diretas do uso do solo, ou 
seja, uma mudança de uma das seguintes 
categorias IPCC de ocupação do solo: 
terrenos florestais, terrenos de pastagem, 
zonas húmidas, povoações ou outros tipos 
de terrenos, para terrenos de cultivo ou 

(b) Matérias-primas cuja produção não teve 
lugar em terrenos de cultivo, em terrenos 
de culturas perenes ou em terrenos
pertencentes a quaisquer outras categorias 
IPCC de ocupação do solo (terrenos 
florestais, terrenos de pastagem, zonas 
húmidas) utilizadas para a produção 
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terrenos de culturas perenes. Nesse caso, 
deveria ter sido calculado um «valor de 
emissões decorrentes de alterações diretas 
do uso do solo (el)» conforme estabelecido 
na parte C, ponto 7, do anexo IV.»

alimentar, independentemente de serem 
cultivadas ou não, como, por exemplo, os 
sistemas agrícolas ou silvopastoris.

Justificação

A não atribuição do fator das AIUS às produções que causem alterações diretas do uso do 
solo é justificável mas convém precisar que as alterações diretas do uso do solo não se 
excluem mutuamente em todos os casos. É aditada uma linha suplementar ao quadro da 
Parte A:

Alteração 31

Proposta de diretiva
Anexo 2 – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII – Parte A – linha adicional no quadro (nova)

Texto da Comissão Alteração

Na Parte A, é inserida uma linha 
suplementar no quadro. Emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo provenientes de 
matérias-primas para biocombustíveis e 
biolíquidos:
Grupo de matérias-primas: Culturas 
energéticas não alimentares
Emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo (g de 
equivalente de CO2/MJ): 15

Justificação

As culturas energéticas não alimentares podem contribuir para alterações indiretas do uso 
do solo se forem produzidas em terrenos usados para a produção de alimentos. A avaliação 
de impacto (p. 26) identifica em 15 gCO2/MJ o nível médio de emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso do solo para estas matérias-primas que utilizam 
solos.
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Anexo 2 – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anevo VIII – Parte B – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Matérias-primas cuja produção resultou 
em alterações diretas do uso do solo, ou 
seja, uma mudança de uma das seguintes 
categorias IPCC de ocupação do solo: 
terrenos florestais, terrenos de pastagem, 
zonas húmidas, povoações ou outros tipos 
de terrenos, para terrenos de cultivo ou 
terrenos de culturas perenes. Nesse caso, 
deve ter sido calculado um «valor de 
emissões decorrentes de alterações diretas 
do uso do solo (el)» conforme estabelecido 
na parte C, ponto 7, do anexo V.»

(b) Matérias-primas cuja produção não teve 
lugar em terrenos de cultivo, em terrenos 
de culturas perenes ou em terrenos 
pertencentes a quaisquer outras categorias 
IPCC de ocupação do solo (terrenos 
florestais, terrenos de pastagem, zonas 
húmidas) utilizadas para a produção 
alimentar, independentemente de serem 
cultivadas ou não, como, por exemplo, os 
sistemas agrícolas ou silvopastoris.

Justificação

A não atribuição do fator das AIUS às produções que causem alterações diretas do uso do 
solo é justificável, mas convém precisar que as alterações diretas do uso do solo não se 
excluem mutuamente em todos os casos.
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