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Alteração 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/777/CE e 2003/30/CE 
estabelece que os Estados-Membros devem 
assegurar que em 2020 a quota de energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis em todos os modos de 
transporte represente, pelo menos, 10 % do 
seu consumo final de energia. A mistura de 
biocombustíveis é um dos métodos de que 
os Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

(1) Dado o impacto negativo no clima de 
concorrência entre os biocombustíveis e 
as terras agrícolas, a obrigação nos 
termos do artigo 3.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/777/CE e 2003/30/CE deve 
ser substituída pela obrigação de os 
Estados-Membros assegurarem que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia avançadas para 
transportes em todos os modos de 
transporte represente, pelo menos, 3 % do 
seu consumo final de energia. A mistura de 
biocombustíveis avançados e de energias 
renováveis de origem não biológica é um 
dos métodos de que os Estados-Membros
dispõem para atingir este objetivo e prevê-
se que dê a principal contribuição.

Or. en

Alteração 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
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2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e até agora o mais 
significativo.

Or. it

Alteração 80
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição. Contudo, atendendo aos 
novos conhecimentos sobre a relação 
custos-benefícios dos biocombustíveis, 
afigura-se conveniente reduzir a 
dimensão do seu desenvolvimento e, por 
conseguinte, a quota de energia 
proveniente de fontes de energia 
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renováveis a integrar até 2020. Caberá à 
Comissão avaliar a necessidade de prever 
medidas complementares que permitam 
alcançar o objetivo de 20 % de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
consumo total de energia da UE.

Or. fr

Alteração 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição. Estima-se que o mercado 
europeu dos combustíveis continue 
altamente dependente da disponibilidade 
dos combustíveis para motores diesel, 
uma especificidade do mercado europeu: 
a fim de fazer face a esta forte 
dependência, deve incentivar-se um 
aumento da produção de biodiesel 
avançado no seio da União Europeia.

Or. fr
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Justificação

A política europeia de incentivo à mistura de biocombustíveis deve ter em consideração, no 
âmbito dos seus objetivos de especificidade do mercado europeu de biocombustíveis, a 
existência de necessidades consideráveis em matéria de combustíveis para motores diesel. As 
refinarias deparam-se com dificuldades em dar resposta ao aumento da procura de gasóleo, 
sendo que a oferta europeia é estruturalmente insuficiente. O biodiesel avançado constitui 
assim uma solução para reduzir as importações e reforçar a segurança do aprovisionamento 
na União Europeia.

Alteração 82
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/777/CE e 2003/30/CE 
estabelece que os Estados-Membros devem 
assegurar que em 2020 a quota de energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis em todos os modos de 
transporte represente, pelo menos, 10 % do 
seu consumo final de energia. A mistura de 
biocombustíveis é um dos métodos de que 
os Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/777/CE e 2003/30/CE 
estabelece que os Estados-Membros devem 
assegurar que em 2020 a quota de energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis em todos os modos de 
transporte represente, pelo menos, 10 % do 
seu consumo final de energia. A mistura de 
biocombustíveis é um dos métodos de que 
os Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição. A procura mundial de 
matérias-primas agrícolas está a crescer e 
espera-se que a volatilidade do mercado 
aumente no futuro.

Or. en

Alteração 83
Christa Klaß
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Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Para conseguir mais reduções de 
gases com efeito de estufa, seria 
necessário incentivar mais a utilização de 
biocombustíveis também no tráfego aéreo.

Or. de

Alteração 84
Elisabetta Gardini

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. O objetivo da 
Diretiva 2009/28/CE, relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis, de assegurar que, em 
2020, a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
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menos, 10 % do seu consumo final de 
energia deve ser coerente com o artigo 7.º-
A, n.º 2, da Diretiva 98/70/CE, a fim de 
evitar distorções do mercado. 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.

Or. en

Justificação

A UE tem de intensificar os seus esforços a fim de desenvolver uma política energética futura 
coerente, na qual o aumento da segurança energética e da competitividade europeia vá a par 
com uma política climática clara, que reduza as emissões de gases com efeito de estufa e 
melhore a qualidade do ar na Europa. Os objetivos em termos de biocombustíveis abordados 
na «Diretiva Energias Renováveis», bem como na «Diretiva Qualidade dos Combustíveis», 
devem ser coerentes e harmonizados, de modo a evitar distorções do mercado.

Alteração 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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[1]
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 
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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.

móveis não rodoviárias, tratores agrícolas e 
florestais e embarcações de recreio quando
não em mar. A mistura de biocombustíveis 
com emissões de gases com efeito de 
estufa nulas ou baixas com outros 
combustíveis derivados de resíduos de 
gases inevitáveis que recorrem à 
utilização e captura de carbono para 
efeitos de transporte encontra-se entre os 
métodos ao dispor dos fornecedores de 
combustíveis fósseis para reduzir a 
intensidade de gases com efeito de estufa 
dos combustíveis fósseis fornecidos. A fim 
de garantir a segurança dos investimentos 
em tais combustíveis para transportes 
avançados, o objetivo para 2020 deve ser 
complementado por uma trajetória 
vinculativa anual, que conduza a uma 
redução em 10 % da intensidade dos gases 
com efeito de estufa provenientes dos 
combustíveis utilizados na União 
em 2025.

Or. en

Alteração 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 17.º da Diretiva 2009/28/CE 
estabelece critérios de sustentabilidade que 
os biocombustíveis e biolíquidos devem 
satisfazer a fim de serem contabilizados 
para o cumprimento dos objetivos da 
diretiva e de se qualificarem para regimes 
de apoio público. Estes critérios incluem 
requisitos mínimos relativos à redução de 
emissões de gases com efeito de estufa que 
os biocombustíveis e biolíquidos têm de 
satisfazer em comparação com os 
combustíveis fósseis. No artigo 7.º-B da 
Diretiva 98/70/CE são estabelecidos 

(3) O artigo 17.º da Diretiva 2009/28/CE 
estabelece critérios de sustentabilidade que 
os biocombustíveis e biolíquidos devem 
satisfazer a fim de serem contabilizados 
para o cumprimento dos objetivos da 
diretiva e de se qualificarem para regimes 
de apoio público. Estes critérios incluem 
requisitos relativamente à proteção de 
solos ricos em biodiversidade e solos com 
elevado teor de carbono. Além disso, 
incluem requisitos mínimos relativos à 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa que os biocombustíveis e 



PE513.032v01-00 10/118 AM\937595PT.doc

PT

critérios de sustentabilidade idênticos para 
os biocombustíveis.

biolíquidos têm de satisfazer em 
comparação com os combustíveis fósseis. 
No artigo 7.º-B da Diretiva 98/70/CE são 
estabelecidos critérios de sustentabilidade 
idênticos para os biocombustíveis.

Or. en

Justificação

Já existem critérios que visam assegurar que a política de biocombustíveis da UE não tenha 
um impacto negativo sobre ecossistemas ricos em carbono e em biodiversidade. Está 
igualmente em curso um processo de determinação de critérios a serem aplicados à biomassa 
sólida. A fim de assegurar coerência e segurança jurídica, e na medida em que as matérias-
primas devem ser tratadas da mesma forma, independentemente da sua utilização final, os 
atuais critérios de sustentabilidade devem ser considerados suficientes.

Alteração 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 17.º da Diretiva 2009/28/CE 
estabelece critérios de sustentabilidade que 
os biocombustíveis e biolíquidos devem 
satisfazer a fim de serem contabilizados 
para o cumprimento dos objetivos da 
diretiva e de se qualificarem para regimes 
de apoio público. Estes critérios incluem 
requisitos mínimos relativos à redução de 
emissões de gases com efeito de estufa que 
os biocombustíveis e biolíquidos têm de 
satisfazer em comparação com os 
combustíveis fósseis. No artigo 7.º-B da 
Diretiva 98/70/CE são estabelecidos 
critérios de sustentabilidade idênticos para 
os biocombustíveis.

(3) O artigo 17.º da Diretiva 2009/28/CE 
estabelece critérios de sustentabilidade que 
os biocombustíveis e biolíquidos devem 
satisfazer a fim de serem contabilizados 
para o cumprimento dos objetivos da 
diretiva e de se qualificarem para regimes 
de apoio público. Estes critérios incluem 
requisitos mínimos relativos à redução de 
emissões de gases com efeito de estufa que 
os biocombustíveis e biolíquidos têm de 
satisfazer em comparação com os 
combustíveis fósseis. No artigo 7.º-B da 
Diretiva 98/70/CE são estabelecidos 
critérios de sustentabilidade idênticos para 
os biocombustíveis. Esses critérios devem 
ser completados com salvaguardas que 
assegurem a utilização em cascata e o 
respeito da hierarquia dos resíduos.

Or. en
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Justificação

Algumas utilizações correntes de matérias-primas para biocombustíveis avançados têm como 
resultado o carbono incorporado manter-se como um componente sólido no ambiente ou, se 
desviado, aumenta a procura de óleo vegetal ou petróleo. Por conseguinte, são necessárias 
salvaguardas para assegurar que o desvio das utilizações correntes não implica um 
desequilíbrio do ciclo geral do carbono. A crescente utilização de material lignocelulósico 
requer salvaguardas contra o facto de os atuais utilizadores passarem para madeira de 
qualidade superior, com o consequente desvio de outras indústrias ou pressão para aumentar 
o abate de um modo insustentável.

Alteração 88
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Embora a Diretiva 98/70/CE e a 
Diretiva 2009/28/CE utilizem os termos 
«biocombustíveis e biolíquidos», as suas 
disposições, incluindo os critérios 
relevantes de sustentabilidade, aplicam-se 
a todos combustíveis renováveis, tal como 
definidos nessas diretivas.

Or. fr

Alteração 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fim de proporcionar certeza aos 
investimentos, as Diretivas 2009/28/CE e 
98/70/CE determinaram que o impacto de 
alterações indiretas do uso do solo nas 
emissões de gases com efeito de estufa 
deve ser tido em consideração e que 
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devem ser tomadas as medidas 
necessárias por forma a minimizar esse 
impacto.

Or. en

Alteração 90
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A estimulação da produção de 
biocombustíveis através de incentivos não 
só conduziu a um aumento da produção 
de biocombustíveis na União, como 
também a uma expansão da produção de 
biocombustíveis em países terceiros. 
Embora os números relativos à dimensão 
exata do solo usado e desviado para a 
produção de biocombustíveis em países 
terceiros variem, alguns relatórios 
concluem que, entre 2009 e 2013, só em 
África, seis milhões de hectares de terra 
foram utilizados por empresas europeias 
para a produção de biocombustíveis. 
Numa nota datada de abril de 2013, o 
Relator Especial da ONU sobre o direito à 
alimentação sublinhou o impacto 
negativo da política de biocombustíveis da 
UE em termos do direito à alimentação, à 
terra e à água. A fim de fazer face a esse 
impacto negativo, a Comissão deve propor 
a alteração e o reforço dos critérios de 
sustentabilidade referidos no artigo 17.º 
da Diretiva 2009/98/CE e no artigo 7.º-B 
da Diretiva 98/70/CE.

Or. en
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Alteração 91
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Por conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados a
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. No primeiro caso, o 
mercado de escoamento suplementar 
criado pelos produtores de 
biocombustíveis pode resultar num 
aumento da produção da terra, tal como 
reconhecem o relatório do Instituto 
Internacional de Investigação sobre 
Políticas Alimentares1 e a Avaliação de 
Impacto da Comissão2. Os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
biomassa que resulta do aumento da 
produção da terra não requerem terra 
adicional e, por conseguinte, não têm 
quaisquer efeitos indiretos na alteração 
do uso do solo. O segundo caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar uma emissão 
considerável de gases com efeito de estufa.
________________________
1 Instituto Internacional de Investigação 
sobre Políticas Alimentares: Análise dos 
efeitos das alterações do uso do solo das 
políticas europeias de biocombustíveis. 
Relatório Final, outubro de 2011
2 Comissão Europeia: Avaliação de 
Impacto – Documento que acompanha a 
proposta de diretiva do Parlamento 



PE513.032v01-00 14/118 AM\937595PT.doc

PT

Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 98/70/CE e a 
Diretiva 2009/28/CE. 
SWD (2012) 343 final.

Or. en

Justificação

O excesso de procura criado pelos biocombustíveis fornece incentivos aos produtores para 
aumentarem as suas produções. Na União Europeia e também nos países em 
desenvolvimento, há um conjunto de regiões onde existe um potencial significativo de 
aumento da produção. Em muitos Estados-Membros novos, por exemplo, a produção das 
culturas arvenses atuais é significativamente mais baixa do que há uma década atrás e muito 
mais baixa do que a produção nos antigos Estados-Membros vizinhos com condições 
semelhantes em termos de clima, solo, etc.

Alteração 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. 
Por conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa.
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culturas em terrenos agrícolas existentes.

Or. en

Alteração 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, o que 
poderá resultar na perda de 
biodiversidade, escassez de água e erosão 
dos solos, poluição da água e dos solos, 
bem como perda de serviços críticos 
ligados aos ecossistemas; quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa, 
assim como a perda de biodiversidade. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

Or. en
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Alteração 94
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos florestais ou agrícolas 
existentes.

Or. fr

Alteração 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
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biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes. 
As culturas oleaginosas apresentam 
quantidades de emissões muito superiores 
às emissões provenientes das culturas 
açucareiras e das culturas de amido, 
quando se comparam as quantidades de 
emissões relativas ao ciclo de vida das 
culturas. A fim de obter benefícios para o 
ambiente da forma mais eficaz possível é 
necessário colocar a tónica na limitação 
dos biocombustíveis e, especificamente, 
nos quais têm o impacto ambiental mais 
negativo. Por conseguinte, é de suma 
importância a adoção de medidas 
desfavoráveis às culturas oleaginosas.

Or. sv

Alteração 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
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desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes. O 
objetivo da presente diretiva deve ser 
combater estes problemas e promover a 
utilização de matérias-primas não 
alimentares, como as de biocombustíveis.

Or. en

Alteração 97
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Por conseguinte, é adequado 
autorizar os Estados-Membros a 
elaborarem regimes de certificação 
nacional a fim de medir e certificar a 
biomassa que não é causa indireta de 
alterações do uso do solo.

Or. en

Justificação

A biomassa obtida através do aumento da produção agrícola e outras fontes de biomassa 
com um nível nulo de alterações indiretas do uso do solo devem ser certificadas através dos 
regimes nacionais dos Estados-Membros e serem disponibilizadas para o mercado enquanto 
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biomassas com um nível nulo de alterações indiretas do uso do solo.  Como o biocombustível 
terá um efeito indireto do uso do solo de nível zero, esta abordagem soluciona, em vez de 
apenas atenuar, as preocupações sobre as alterações indiretas do uso do solo.

Alteração 98
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo 19.º, n.º 6, da 
Diretiva 2009/28/CE e o artigo 7.º-D, 
n.º 6, da Diretiva 98/70/CE preveem que 
se tome em consideração o impacto das 
alterações indiretas do uso do solo nas 
emissões de gases com efeito de estufa, 
bem como as medidas apropriadas para 
fazer face a este impacto, sem deixar de 
tomar as medidas necessárias para 
proporcionar certeza aos investimentos e 
proteger os investimentos existentes.

Or. en

Justificação

A política da UE deve ser coerente.

Alteração 99
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Quando o mercado de alimentos 
para consumo humano e animal funciona 
normalmente, as culturas alimentares 
devem ser utilizadas essencialmente para 
a produção de alimentos para consumo 
humano e animal, sobretudo em períodos 
de escassez. Quando ocorrem distorções 



PE513.032v01-00 20/118 AM\937595PT.doc

PT

de preços no mercado, pode ser 
incentivada, a título provisório, a 
utilização de culturas alimentares para a 
bioenergia em períodos de excedentes no 
mercado de alimentos para consumo 
humano e animal.

Or. nl

Alteração 100
Christa Klaß

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, açucareiras 
e de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido.

Suprimido

Or. de

Justificação

A Comissão confirma que os conhecimentos científicos atuais sobre as alterações indiretas 
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do uso do solo ainda não são suficientemente avançados para poderem ser utilizados para 
fins políticos. Por conseguinte, as afirmações sobre o impacto dos biocombustíveis são 
puramente especulativas. O impacto de subprodutos na oferta de alimentos, o provável 
aumento nas colheitas em grande parte da Europa Oriental e as superfícies cultivadas 
disponíveis na UE não foram, até à data, suficientemente tidos em conta.

Alteração 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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, açucareiras 
e de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido.

Suprimido

Or. en
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Alteração 102
Anja Weisgerber

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, açucareiras 
e de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido.

Suprimido

Or. de

Justificação

A Comissão Europeia reconhece que, até à data, não existem conhecimentos científicos 
suficientes sobre as alterações do uso do solo e sobre o impacto indireto das mesmas. Por 
isso, é precipitado especular sobre o impacto dos biocombustíveis.

Alteração 103
Erik Bánki
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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, açucareiras 
e de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido.

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão reconhece que a ciência relativa às alterações do uso do solo e seus efeitos 
indiretos ainda não está suficientemente madura para ser utilizada para fins de políticas, na 
medida em que não existe consenso relativamente à quantificação das alterações indiretas do 
uso do solo. Ainda não foi suficientemente ponderado o impacto de coprodutos na oferta de 
alimentos, nem os potenciais aumentos de produtividade em grandes zonas dos novos 
Estados-Membros. Uma concentração na prevenção de alterações indiretas do uso do solo é 
melhor em termos de resultados, mais estável em termos de aplicação e melhor para o 
ambiente do que uma concentração prematura na quantificação dos impactos indiretos do 
uso do solo.
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Alteração 104
Britta Reimers

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, açucareiras 
e de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido.

Suprimido

Or. en

Alteração 105
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 
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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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

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, existe o risco de que 
as emissões de gases com efeito de estufa 
ligadas a alterações indiretas do uso do 
solo, resultantes das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, sejam significativas e possam 
assim 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 que a Comissão examine 
mais rigorosamente, em consulta com as 
partes interessadas relevantes e os 
Estados-Membros, o impacto de vários 
grupos de culturas, tanto nas alterações 
diretas como indiretas do uso do solo.

Or. en

Alteração 106
Pilar Ayuso

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, 

(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, existe o risco de que 
as emissões de gases com efeito de estufa 
ligadas a alterações indiretas do uso do 
solo sejam significativas e possam anular, 
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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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

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.

Or. es

Alteração 107
Horst Schnellhardt

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 

(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.
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de culturas, como culturas de oleaginosas, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

Or. de

Justificação

As alterações à legislação em vigor não deveriam levar a uma discriminação de 
determinados biocombustíveis. A meta inicial de uma quota de biocombustíveis de 10 %, no 
ano de 2020, deveria ser alcançada com recurso a todos os biocombustíveis sem restrições. A 
restrição de biocombustíveis da primeira geração poria em causa investimentos já realizados 
e limitaria a capacidade de inovação das empresas.

Alteração 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

(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 
irão 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. 
Além disso, a produção de 
biocombustíveis a partir de culturas 
alimentares contribui para a volatilidade 
dos preços dos alimentos. A fim de reduzir 
essas emissões e atenuar esses efeitos 
negativos na segurança alimentar, é 
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conveniente estabelecer o limite de 5 % 
previsto no artigo 3.º, n.º 4, alínea d), bem 
como ter em consideração as emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo, aquando do cálculo das reduções 
em matéria de emissões de gases com 
efeito de estufa exigidas ao abrigo dos 
critérios de sustentabilidade definidos nas 
Diretivas 2009/28/CE e 98/70/CE.

Or. en

Alteração 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

(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 
irão 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. 
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 negativos na segurança 
alimentar mundial. Este facto tem tido 
significativos impactos sociais negativos 
na subsistência e na capacidade de 
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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 estas emissões e este impacto 
social negativo, é conveniente concentrar 
a atenção, em particular, na redução da 
utilização prevista de biocombustíveis 
cultivados no solo.

Or. en

Alteração 110
Bas Eickhout

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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

(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 
irão 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. 
Além disso, o aumento do consumo de 
biocombustíveis nos Estados-Membros
contribui para a volatilidade dos preços 
dos alimentos e pode ter repercussões na 
segurança alimentar mundial. É 
necessário, por conseguinte, ter em 
consideração as alterações indiretas do 
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uso do solo, a fim de impedir que os 
objetivos da política da União em matéria 
de energias renováveis e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
sejam postos em causa por essas 
potenciais fontes de emissões. A fim de 
reduzir as emissões decorrentes das 
alterações indiretas do uso do solo, é 
conveniente estabelecer em conformidade 
uma distinção entre grupos de culturas, 
como culturas de oleaginosas, açucareiras e 
de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido.

Or. en

Alteração 111
Gaston Franco

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, 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, 
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açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido. No sentido de 
solucionar este risco, a médio e a longo 
prazo, é adequado incentivar a 
investigação e o desenvolvimento de novos 
modos de produção de biocombustíveis 
avançados, que não concorram com as 
culturas alimentares, tais como os 
resíduos lignocelulósicos que são uma das 
poucas biomassas que representam um 
depósito considerável nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A distinção dos diferentes grupos de culturas não é em si mesma uma finalidade, mas antes 
um meio. Por conseguinte, é conveniente reiterar que este meio deve incentivar a 
Investigação e o Desenvolvimento na UE em matéria de novas tecnologias que não 
concorram com as culturas alimentares. Os resíduos lignocelulósicos constituem o setor mais 
promissor em matéria de investigação e de desenvolvimento e servem de ponte para a 
inovação no domínio da biotecnologia na Europa, permitindo a produção de biodiesel 
avançado.

Alteração 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(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, as reduções de emissões de gases 
com efeito de estufa de biocombustíveis 
individuais. Isto deve-se ao facto de se 
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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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

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, açucareiras e 
de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido. Por razões óbvias de 
segurança alimentar e energética, é 
conveniente incentivar a investigação e o 
desenvolvimento nos setores da produção 
de biocombustíveis avançados que não 
concorram com as culturas alimentares, 
tais como os resíduos lignocelulósico e as 
algas, que representam dois depósitos 
consideráveis para os Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Os resíduos lignocelulósicos representam um potencial importante em matéria de 
investigação e de desenvolvimento e servem de ponte para a inovação no domínio da 
biotecnologia na Europa, permitindo a produção de biodiesel avançado. No tocante às algas, 
trata-se de duas soluções inovadoras que não concorrem com as culturas alimentares. Deve 
privilegiar-se, a este respeito, estas duas vias.

Alteração 113
Sophie Auconie

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 

(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 
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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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido. Convém 
igualmente desenvolver novos tipos de 
biocombustíveis avançados, sem qualquer 
tipo de associação às culturas 
alimentares, como, por exemplo, os 
resíduos lignocelulósicos. 

Or. fr

Alteração 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 
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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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

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, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido. Acresce que, no 
desenvolvimento do cultivo das culturas 
para biocombustíveis, deve ser concedida 
prioridade aos solos não utilizados e 
menos férteis.

Or. lt

Alteração 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Tendo em conta os efeitos 
associados às alterações indiretas do uso 
do solo, o balanço atual de emissões de 
CO2 contradiz o espírito e os objetivos da 
legislação em vigor, exigindo a revogação 
do objetivo geral vinculativo de 10 % 
definido no artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE, como um estratégia 
necessária para lograr a redução efetiva 
das emissões de gases com efeito de 
estufa.

Or. it

(Ver alteração ao artigo 3.º, n.º  4, da Diretiva 2009/28/CE.)

Alteração 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente proposta concentra-se 
nos potenciais efeitos adversos da 
produção e utilização de biocombustíveis 
na União Europeia, tendo 
simultaneamente em conta o facto de 
outras questões relacionadas com o uso 
dos solos, por exemplo, serem abordadas 
noutros instrumentos legislativos, bem 
como questões relacionadas com o 
impacto no clima não relacionadas com o 
uso dos solos.

Or. en

Justificação

Os impactos no clima da política europeia de bioenergia são abordados em legislação 
existente (por exemplo, LULUCF, Decisão relativa a regras contabilísticas e planos de ação 
para as emissões e absorções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades 
relacionadas com o uso do solo, a reafetação do solo e a silvicultura) e prevista (por 
exemplo, relativa aos critérios de sustentabilidade da biomassa sólida) e não devem ser 
duplicados ou modificados pela presente proposta. Outras questões ou objetivos em matéria 
de clima, tais como eficiência, emissões relacionadas com o transporte e distribuição e a 
quota de eletricidade nos transportes, não se enquadram no âmbito da presente diretiva.

Alteração 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 

(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 detritos, 
bactérias e algas, proporcionam um nível 
elevado de redução de gases com efeito de 
estufa com um baixo risco de alterações 
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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 política em matéria de energias 
renováveis.

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.

Or. en

Justificação

Deve ser incentivada a produção de biocombustíveis avançados sem impacto nas alterações 
indiretas do uso do solo e sem interferência na cadeia alimentar.

Alteração 118
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É provável que sejam necessários (6) É provável que sejam necessários 
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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 
política em matéria de energias renováveis.

combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis 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. É conveniente incentivar uma 
maior produção dos biocombustíveis 
avançados, como os produzidos a partir de 
matérias-primas celulósicas e algas, uma 
vez que os mesmos também podem 
proporcionar um nível elevado de redução 
de gases com efeito de estufa e 
apresentam um baixo risco de provocarem 
alterações indiretas do uso do solo. 
Devem ser dados maiores incentivos 
através do estabelecimento, na 
Diretiva 2009/28/CE, de um objetivo 
separado de 2 % para os biocombustíveis 
avançados no setor dos transportes. Neste 
contexto, devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados no âmbito do 
quadro pós-2020 da política em matéria de 
energias renováveis. A fim de evitar 
distorções de mercado e os incentivos à 
fraude, convém que os biocombustíveis 
avançados cumpram os mesmos critérios 
de sustentabilidade de todos os demais 
biocombustíveis.

Or. de

Justificação

O instrumento da dupla ponderação não conduz ao esperado aumento da produção e do 
consumo de biocombustíveis tecnologicamente avançados. O objetivo vinculativo de 2 % 
para estes combustíveis impõe ao mercado uma clara exigência e incentivos com vista à 
utilização de biocombustíveis tecnologicamente avançados. Os biocombustíveis avançados 
também devem cumprir os critérios de sustentabilidade, a fim de assegurar a igualdade de 
oportunidades relativamente aos biocombustíveis convencionais e de reduzir as distorções de 
mercado.
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Alteração 119
Erik Bánki

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 política em matéria de energias 

(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 convencionais, como os 
produzidos a partir de resíduos, 
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. 
Os biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de matérias-primas 
celulósicas e algas, podem proporcionar 
um nível elevado de redução de gases com 
efeito de estufa com um baixo risco de 
provocarem alterações indiretas do uso do 
solo. Por conseguinte, é conveniente 
incentivar uma maior produção dos 
referidos biocombustíveis avançados.
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, através 
do estabelecimento de um objetivo 
individual de 2 % para os combustíveis 
avançados.
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renováveis.

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis de segunda e terceira geração (avançados) ainda se encontram em 
desenvolvimento e apenas agora estão a chegar ao mercado.  Os biocombustíveis de primeira 
geração (convencionais) podem ser produzidos a partir de culturas e de detritos e resíduos.  
Mas, independentemente de como são produzidos, a diferença entre os dois tipos de 
biocombustíveis é tecnológica, não em termos de matéria-prima.  A expansão da definição, 
por parte da Comissão, de biocombustível «avançado», de modo a incluir resíduos e detritos, 
terá o efeito perverso de impedir que biocombustíveis de alta tecnologia cheguem ao mercado 
(por exemplo, de óleos alimentares usados).

Alteração 120
Christa Klaß

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 

(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 
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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 
política em matéria de energias renováveis.

dados maiores incentivos mediante a 
definição de um objetivo separado de, pelo 
menos, 2,5 % para os biocombustíveis 
avançados produzidos para o setor dos 
transportes, na Diretiva 2009/28/CE. Neste 
contexto, devem ser apoiados os 
biocombustíveis tecnologicamente 
avançados no âmbito do quadro pós-2020 
da política em matéria de energias 
renováveis. No entanto, para evitar 
distorções de mercado e incentivos a 
manipulações, os biocombustíveis 
avançados devem cumprir os mesmos 
critérios de sustentabilidade de todos os 
demais combustíveis.

Or. de

Justificação

O instrumento da dupla ponderação ficou aquém das expectativas no que diz respeito ao 
aumento da produção e à utilização de biocombustíveis avançados. O estabelecimento de 
objetivos vinculativos criará incentivos à utilização de biocombustíveis avançados, devendo 
estes, no entanto, cumprir os mesmos critérios de sustentabilidade aplicáveis aos 
biocombustíveis convencionais, a fim de garantir condições de concorrência equitativas e 
impedir distorções de mercado e manipulações.

Alteração 121
Britta Reimers

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 

(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 
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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 
política em matéria de energias renováveis.

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 a 
definição de um objetivo individual de, 
pelo menos, 2 % para os biocombustíveis 
avançados no setor dos transportes na 
Diretiva 2009/28/CE. 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
política em matéria de energias renováveis.

Or. en

Alteração 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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 

(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 
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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 
política em matéria de energias renováveis.

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 a 
definição de um (sub)objetivo individual 
de, pelo menos, 3 % para os 
biocombustíveis avançados no setor dos 
transportes na Diretiva 2009/28/CE. Neste 
contexto, apenas devem ser apoiados os 
biocombustíveis 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 política em 
matéria de energias renováveis.

Or. en

Alteração 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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, 

(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, 
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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 política em matéria de energias 
renováveis.

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, através 
da definição de um objetivo de 2 % para
os biocombustíveis avançados.

Or. en

Alteração 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 



PE513.032v01-00 44/118 AM\937595PT.doc

PT

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 
política em matéria de energias renováveis.

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. 
Contudo, os referidos biocombustíveis 
avançados não se encontram disponíveis 
comercialmente apesar dos inúmeros 
projetos de investigação e de já terem sido 
realizadas as primeiras experiências. 
Além disso, vários estudos indicam que a 
curto e médio prazo não será possível 
aumentar o volume de produção. Neste 
contexto, só devem ser apoiados e 
eventualmente subsidiados os 
biocombustíveis avançados após uma 
avaliação científica preliminar do seu 
valor e da sua sustentabilidade que 
demonstre que têm um baixo impacto 
estimado em termos de alterações indiretas 
do uso do solo e que proporcionem uma 
elevada redução das emissões de gases 
com efeito de estufa no âmbito do quadro 
da política em matéria de energias 
renováveis.

Or. it

Alteração 125
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É provável que sejam necessários (6) É provável que sejam necessários 
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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 
política em matéria de energias renováveis.

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. 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, através de mais 
incentivos. O estabelecimento de objetivos 
obrigatórios progressivamente mais 
ambiciosos para os biocombustíveis 
avançados enviará um sinal claro de apoio 
a estes combustíveis a nível da União. 
Neste contexto, 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 
política em matéria de energias renováveis, 
juntamente com os biocombustíveis 
produzidos a partir de cereais e outras 
culturas ricas em amido e culturas 
açucareiras e oleaginosas.

Or. es

Alteração 126
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 6
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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 
política em matéria de energias renováveis.

(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. O 
estabelecimento de objetivos obrigatórios 
progressivamente mais ambiciosos para 
os biocombustíveis avançados enviará um 
sinal claro de apoio a estes combustíveis a 
nível da União. É, portanto, conveniente 
fixar objetivos obrigatórios para os 
biocombustíveis avançados, segundo um 
calendário que dará previsibilidade e 
estabilidade aos investidores. Após 2020, 
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 
política em matéria de energias renováveis.

Or. fr
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Alteração 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 
política em matéria de energias renováveis.

(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 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, e após uma avaliação 
científica prévia acerca dos seus méritos e 
da sua verdadeira sustentabilidade, 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 cumpram 
os critérios de sustentabilidade, que não 
entrem em concorrência devido às terras, 
à água e a outros recursos com as 
culturas de alimentos e que não tenham 
qualquer impacto estimado em termos de 
alterações indiretas do uso do solo e uma 



PE513.032v01-00 48/118 AM\937595PT.doc

PT

elevada redução das emissões de gases 
com efeito de estufa no âmbito do quadro 
pós-2020 da política em matéria de 
energias renováveis.

Or. en

Alteração 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(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, detritos 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, é conveniente, até 2020, limitar 



AM\937595PT.doc 49/118 PE513.032v01-00

PT

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 
política em matéria de energias renováveis.

em 5 % o nível de misturas de 
biocombustíveis obtidos a partir de 
produtos agrícolas e alimentares passíveis 
de serem contabilizados no objetivo de 
10 % de energia obtida a partir de fontes 
renováveis no consumo final de energia 
no setor dos transportes. 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 política em matéria de 
energias renováveis. Para o efeito, a 
política europeia deve incentivar todos os 
modos inovadores de conversão em prol 
dos biocombustíveis.

Or. fr

Justificação

Para efeitos de clarificação dos objetivos, é útil reiterar o objetivo quantitativo de 5 % 
avançado pela Comissão Europeia na presente proposta de revisão, situando-o na perspetiva 
política europeia para 2020. É igualmente útil salientar que o limite da inovação será 
mantido após 2020, a fim de assegurar as perspetivas para os investimentos já em curso.

Alteração 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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 
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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 política em matéria de energias 
renováveis.

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. São 
necessários critérios de sustentabilidade 
para os biocombustíveis avançados, por 
forma a assegurar que não têm como 
consequência uma perda de 
biodiversidade ou de serviços ligados aos 
ecossistemas, bem como não entram em 
concorrência devido às terras, à água e a 
outros recursos com as culturas de 
alimentos. Neste contexto, não deve ser 
aplicado um aumento da ponderação para 
biocombustíveis avançados específicos até 
à aprovação de critérios sustentáveis a 
nível da União. 

Or. en

Alteração 130
Vladko Todorov Panayotov

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 

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
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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 
política em matéria de energias renováveis.

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, uma elevada 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa (calculada tendo em conta a 
totalidade do ciclo de vida do 
biocombustível em causa) e cuja produção 
não altere a fertilidade natural do solo e 
não crie problemas em termos de 
ecossistema do solo, no âmbito do quadro 
pós-2020 da política em matéria de 
energias renováveis.

Or. en

Justificação

Um problema não deve ser resolvido criando outro problema.
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Alteração 131
Corinne Lepage

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 
política em matéria de energias renováveis.

(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, bactérias, 
detritos 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 
política em matéria de energias renováveis.

Or. fr
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Alteração 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Por forma a garantir a eficiência 
das medidas de promoção, nomeadamente 
as que visam continuar a incentivar os 
biocombustíveis concedendo benefícios 
adicionais, é adequado que os sistemas de 
apoio definidos pelos Estados-Membros
tenham em consideração a necessidade de 
verificação e de controlos cruzados dos 
volumes de biocombustíveis, com o intuito 
de evitar fraudes quanto à verdadeira 
origem dos produtos de biocombustíveis 
ou em relação a múltiplas declarações 
sem fiabilidade dos mesmos volumes de 
biocombustíveis ao abrigo de dois ou mais 
sistemas nacionais ou regimes de 
acreditação internacionais. Este facto diz 
respeito aos biocombustíveis avançados,
bem como aos produtos de 
biocombustíveis convencionais, na 
medida em que as fraudes com base em 
múltiplas declarações sem fiabilidade têm 
igualmente que ver com regimes 
voluntários e nacionais de 
sustentabilidade dos biocombustíveis e 
não apenas com medidas específicas para 
biocombustíveis avançados.

Or. en

Alteração 133
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Por forma a assegurar a eficiência 
das medidas de incentivo, nomeadamente 
as que visam promover biocombustíveis 
avançados, é essencial que os mecanismos 
e as políticas de apoio estabelecidos pelos
Estados-Membros determinem a 
identificação, autenticação e controlo da 
qualidade dos volumes de 
biocombustíveis, a fim de prevenir 
alegações fraudulentas ou enganosas 
sobre a origem de um produto de 
biocombustível, bem como impedir a 
apresentação de múltiplas declarações de 
volumes de biocombustíveis, ao abrigo de 
dois ou mais sistemas nacionais ou 
regimes de acreditação internacionais.

Or. en

Alteração 134
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Com vista a garantir a eficácia das 
medidas de incentivo destinadas a 
promover os biocombustíveis avançados, 
convém que os sistemas de apoio 
definidos pelos Estados-Membros tenham 
em conta a necessidade de verificar e 
proceder à verificação cruzada dos 
volumes de biocombustíveis no sentido de 
evitar fraudes sobre a origem real dos 
biocombustíveis ou múltiplas declarações 
dos mesmos volumes de biocombustíveis 
em dois ou vários sistemas nacionais ou 
europeus.

Or. fr



AM\937595PT.doc 55/118 PE513.032v01-00

PT

Alteração 135
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para garantir a eficiência dos 
mecanismos de apoio é essencial que estes 
tenham em conta a necessidade de 
comprovar a origem e a rastreabilidade 
das matérias-primas utilizadas a fim de 
prevenir as fraudes. Os Estados-Membros
devem assegurar-se de que serão tomadas 
medidas destinadas a combater as 
fraudes. 

Or. es

Alteração 136
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Em todos os Estados-Membros, têm 
de estar disponíveis no mercado 
biocombustíveis convencionais e 
avançados com uma qualidade elevada e 
consistente. Para ajudar a atingir esse 
objetivo, a Comissão deve, com caráter de 
urgência, conferir um mandato claro ao 
Comité Europeu de Normalização (CEN) 
para a preparação de normas técnicas de 
desempenho para biocombustíveis 
avançados e misturas de combustíveis 
finais, bem como, se for caso disso, para a 
revisão das normas de biocombustíveis 
convencionais, por forma a assegurar que 
a qualidade do produto de combustível 
final não reduzirá o desempenho em 
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termos de emissões de CO2 ou o 
desempenho operacional global dos 
veículos.

Or. en

Alteração 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na União, os combustíveis do 
mercado em geral (ou seja, incluindo 
biocombustíveis convencionais e 
avançados) têm de ser comercializados 
com uma qualidade consistente e elevada 
e de modo a assegurar a harmonização 
em todos os Estados-Membros. Para 
ajudar a atingir esse objetivo, a Comissão 
deve, o mais rapidamente possível, 
conferir mandatos sólidos ao Comité 
Europeu de Normalização (CEN) para a 
preparação de normas técnicas de 
desempenho para biocombustíveis 
avançados e misturas de combustíveis 
finais, bem como, se for caso disso, para a 
revisão das normas de biocombustíveis 
convencionais, por forma a assegurar que 
a qualidade do produto de combustível 
final não reduzirá o desempenho em 
termos de emissões de CO2 ou o 
desempenho operacional global dos 
veículos.

Or. en

Alteração 138
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)



AM\937595PT.doc 57/118 PE513.032v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Embora os biocombustíveis e os 
biolíquidos produzidos a partir de 
resíduos possam potencialmente 
conseguir maiores reduções em matéria 
de emissões de gases com efeito de estufa 
tendo, ao mesmo tempo, um baixo 
impacto adverso a nível ambiental, social 
e económico, afigura-se adequada uma 
avaliação mais aprofundada sobre a sua 
disponibilidade, benefícios e riscos para, 
entre outros, servir de base à política pós-
2020. Ao mesmo tempo, é necessário 
recolher mais informações acerca dos 
benefícios da segurança energética tanto 
dos biocombustíveis convencionais como 
dos avançados, particularmente na
medida em que os combustíveis fósseis 
forem direta ou indiretamente utilizados 
na sua produção. Deve ser conferido à 
Comissão um mandato para entregar um 
relatório e, se for caso disso, apresentar 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relativamente a estas questões. 
O relatório deve ter em conta o custo de 
oportunidade ambiental, social e 
económico da utilização de matérias-
primas para outros fins que não a 
produção de biocombustíveis e 
biolíquidos, de modo a assegurar que 
todos os impactos positivos e adversos se 
encontram refletidos no relatório.

Or. en

Alteração 139
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a competitividade a (7) A fim de garantir a competitividade a 
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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.

longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e criar um ambiente regulador 
estável para os investimentos existentes e 
novos, 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, deve ser assumido o compromisso 
de manter os níveis de biocombustíveis 
incentivados pela Diretiva 2009/28/CE 
nos anos posteriores a 2020.

Or. en

Justificação

Para atingir os objetivos em matéria de política climática da UE para 2020 e, em particular, 
o objetivo relativo às energias renováveis, é ainda necessário realizar investimentos 
substanciais. Um quadro jurídico seguro e previsível é um pré-requisito para qualquer 
investimento existente ou novo. Qualquer investimento novo requer, pelo menos, cinco anos 
para planeamento, autorização, construção e entrada em funcionamento e necessita de, pelo 
menos, uma década para se tornar rentável.

Alteração 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 
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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.

incentivos ao abrigo da 
Diretiva 2009/28/CE de uma forma que 
privilegie a utilização de biocombustíveis
avançados e de segunda geração.

Or. en

Alteração 141
Pilar Ayuso

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.

(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. Além disso, é 
necessário garantir o cumprimento da 
legislação da UE em matéria de resíduos, 
nomeadamente a hierarquia estabelecida 
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE, 
relativa aos resíduos. Relativamente aos 
materiais referidos no artigo 11.º, n.º 2, da 
Diretiva 2008/98/CE, a sua reutilização e 
reciclagem têm prioridade em relação à 
sua utilização como matérias-primas na 
produção de biocombustíveis.

Or. es
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Alteração 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

(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 valor 
económico ou industrial para outras 
utilizações que não os biocombustíveis, 
que utilizem matérias residuais para gerar 
energia somente em conformidade com a 
hierarquia dos resíduos, que não entrem 
em concorrência para a utilização da 
terra e da água, a fim de proteger os 
direitos à terra e à alimentação.

Or. en

Alteração 143
Vladko Todorov Panayotov

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 

(7) A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
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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.

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. É igualmente 
importante salientar que a hierarquia dos 
resíduos estabelecida no artigo 4.º da 
Diretiva 2008/98/CE é cumprida e 
aplicada.

Or. en

Justificação

A política da UE deve ser coerente.

Alteração 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(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 
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económico para outras utilizações que não 
os biocombustíveis.

económico para outras utilizações que não 
os biocombustíveis. Os resíduos 
lignocelulósicos representam uma das 
poucas biomassas que constituem um 
depósito considerável na Europa. A 
realização de um objetivo secundário de 
mistura de biocombustíveis 
lignocelulósicos proporcionará aos 
investidores a visibilidade necessária para 
a expressão do seu potencial.

Or. fr

Justificação

A fim de dar resposta a um duplo desafio que consiste em melhorar a segurança energética 
dos Estados-Membros, contribuindo para reduzir as importações de gasóleo através da 
produção de biodiesel avançado, e incentivar os investimentos em matéria de exploração de 
uma das poucas biomassas com potencial na Europa, é conveniente realizar um objetivo 
secundário de mistura de biocombustíveis lignocelulósicos.

Alteração 145
Bas Eickhout

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

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 na biodiversidade, nos solos ou 
no equilíbrio geral do ciclo do carbono. 
As políticas devem também assegurar a 
utilização em cascata da biomassa, 
garantindo que os recursos não sejam 
retirados às aplicações com elevado valor 
acrescentado social e utilizados para fins 
energéticos com baixo valor.
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Or. en

Justificação

Determinadas utilizações atuais fazem com que a madeira continue a ser uma componente 
sólida do ambiente, por exemplo nos painéis de fibra, e o desvio das matérias-primas de tais 
utilizações para a energia daria origem a um risco de desequilíbrio do ciclo geral do 
carbono. Qualquer tipo de promoção em prol da utilização de materiais lignocelulósicos tem 
de ser acompanhado de salvaguardas, como por exemplo que a indústria da polpa de papel 
não se veja privada de matérias-primas, o que resultaria numa maior procura de madeira de 
qualidade superior, com o consequente desvio de outras indústrias ou pressão para aumentar 
o abate.

Alteração 146
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Deve ser melhorada a coerência 
entre a Diretiva 98/70/CE, a 
Diretiva 2009/28/CE e legislação em 
outros domínios da política da União, de 
modo a explorar sinergias e a aperfeiçoar 
a segurança jurídica. As definições de 
resíduos e detritos para os efeitos das 
Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE devem 
ser harmonizadas com as estabelecidas 
pela Diretiva 2008/98/CE. Os fluxos de 
resíduos e de detritos listados nas 
Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE devem 
ser melhor identificados através dos 
códigos de resíduos presentes no catálogo 
europeu de resíduos instituído pela 
Decisão 2000/532/CE da Comissão, de 
modo a facilitar a aplicação dessas 
diretivas por parte das autoridades 
competentes nos Estados-Membros. A 
promoção dos biocombustíveis e dos 
biolíquidos em conformidade com as 
Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE devem 
ser consistentes com os objetivos e a 
finalidade da Diretiva 2008/98/CE. No 
intuito de atingir o objetivo da União de 
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avançar rumo a uma sociedade da 
reciclagem, a hierarquia dos resíduos 
estabelecida no artigo 4.º da 
Diretiva 2008/98/CE deve ser 
implementada na íntegra. Tendo em vista 
facilitar isso mesmo, a utilização de 
resíduos e de detritos para a produção de 
biocombustíveis e biolíquidos deve 
integrar os planos de gestão de resíduos e 
os programas de prevenção de resíduos 
criados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o capítulo V da 
Diretiva 2008/98/CE. A aplicação das 
Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE não 
deve comprometer a plena aplicação da 
Diretiva 2008/98/CE.

Or. en

Alteração 147
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os resíduos e os subprodutos são 
definidos pela Diretiva 2008/98/CE, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos. Por conseguinte, devem aplicar-
se as mesmas definições na presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

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

(7-A) Na medida em que os resíduos e os 
subprodutos são definidos pela 
Diretiva 2008/98/CE, de 19 de novembro 
de 2008, relativa aos resíduos, devem 
aplicar-se as mesmas definições na 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

Deve ser assegurada coerência entre os vários atos legislativos e políticas da UE. Por 
conseguinte, não devem ser criadas novas definições que potencialmente contradigam ou 
alterem as existentes.

Alteração 149
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 
a fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de desencorajar novos 
investimentos em instalações com um 
baixo desempenho a nível de gases com 
efeito de estufa. Este aumento 
salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos deve ser 
mantido tal como disposto na 
Diretiva 2009/28/CE, porque as 
disposições atuais garantem uma 
melhoria do saldo geral em termos de 
gases com efeito de estufa.

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão conduziria a que o requisito dos 50 % em 2017 retrocedesse um 
ano, o que resultaria numa redução de gases com efeito de estufa menor e comprometeria, 
por conseguinte, os objetivos em matéria de política climática da UE para 2020. Esta 
disposição também iria comprometer a segurança regulamentar.

Alteração 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de desencorajar novos investimentos 
em instalações com um baixo desempenho 
a nível de gases com efeito de estufa. Este 
aumento salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de incentivar novos investimentos 
em instalações com melhores níveis de
desempenho a nível de gases com efeito de 
estufa. Um limiar mínimo fixado em 50 %
salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

Or. fr

Justificação

A introdução de um limiar mínimo de 50 % deve incentivar a investigação e os investimentos 
nos modos de produção de biocombustíveis avançados e apoiar o potencial de 
industrialização. Um limiar de 50 %, correspondente ao nível mais elevado a atingir pelas 
instalações em funcionamento antes de 1 de julho de 2014, estabelece uma equidade de 
tratamento tendente a encorajar a assunção de riscos em matéria de investimento nas novas 
instalações que produzem os biocombustíveis avançados.
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Alteração 151
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de desencorajar novos investimentos 
em instalações com um baixo desempenho 
a nível de gases com efeito de estufa. Este 
aumento salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em todas as instalações em funcionamento
deve ser aumentado com efeitos a partir de 
1 de julho de 2014 a fim de melhorar o seu 
saldo geral em termos de gases com efeito 
de estufa, bem como de desencorajar novos 
investimentos em instalações com um 
baixo desempenho a nível de gases com 
efeito de estufa. Este aumento salvaguarda 
os investimentos em capacidades de 
produção de biocombustíveis e biolíquidos 
em conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

Or. en

Alteração 152
Christa Klaß

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 

Suprimido
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na Diretiva 2009/28/CE. Sem restringir a 
utilização geral desses combustíveis, a 
quota de biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos a partir de culturas 
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.

Or. de

Justificação

A transição para combustíveis avançados não pode ser alcançada através de uma limitação 
da utilização de biocombustíveis convencionais. É necessário, para tanto, atribuir a 
prioridade devida ao domínio da investigação e do desenvolvimento. Enquanto não houver 
afirmações científicas inequívocas sobre a dimensão das alterações indiretas do uso do solo, 
a limitação do valor do consumo de biocombustíveis convencionais ao nível do ano de 2011 
não se justifica.

Alteração 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

Suprimido
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combustíveis, a quota de biocombustíveis 
e biolíquidos produzidos a partir de 
culturas 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.

Or. en

Alteração 154
Horst Schnellhardt

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 
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.

Suprimido

Or. de
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Justificação

As alterações à legislação em vigor não deveriam levar a uma discriminação de 
determinados biocombustíveis. A meta inicial de uma quota de 10 %, no ano de 2020, deveria 
ser alcançada com recurso a todos os biocombustíveis sem restrições. A restrição de 
biocombustíveis da primeira geração poria em causa investimentos já realizados e limitaria a 
capacidade de inovação das empresas.

Alteração 155
Anja Weisgerber

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 
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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A restrição da utilização de biocombustíveis convencionais não prepara a transição para os 
biocombustíveis avançados. A investigação e o desenvolvimento adequados revelam-se mais 
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importantes para assegurar o apoio eficaz, com cobertura dos custos, dos biocombustíveis 
avançados. A criação de incentivos para a remodelação das instalações de biocombustíveis 
existentes, em vez do seu encerramento, afigura-se crucial para a transição para os 
biocombustíveis avançados.

Alteração 156
Erik Bánki

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 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O pressuposto da Comissão segundo o qual o conflito entre os biocombustíveis convencionais 
e avançados é um jogo de soma zero é desmentido pela realidade, visto que as sinergias entre 
os dois tipos de combustíveis são tão grandes que as empresas de biocombustíveis 
convencionais se tornaram líderes na construção de instalações para produção de 
biocombustíveis avançados, utilizando capital e ativos originados na primeira geração do 
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negócio, tanto na Europa, como nos Estados Unidos.  Deste modo, as tentativas de limitar os 
biocombustíveis convencionais motivados pelo desejo de incentivo aos biocombustíveis 
avançados são completamente contraproducentes.

Alteração 157
Britta Reimers

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 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 158
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 9
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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 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.

(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 estabelecer um prazo realista 
para os Estados-Membros apresentarem o 
relatório relativo às alterações indiretas 
do uso do solo.

Or. en

Justificação

A contabilização múltipla não é um instrumento eficaz para se atingirem os objetivos 
previstos na presente diretiva e, por conseguinte, deve ser retirada da presente diretiva.

Alteração 159
Pilar Ayuso

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 

(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 estabelecer objetivos 
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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 
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.

obrigatórios em relação aos 
biocombustíveis avançados de acordo com 
um calendário que proporcione aos 
investidores previsibilidade e estabilidade, 
protegendo, ao mesmo tempo, as 
capacidades já existentes e os 
investimentos previstos.

Or. es

Alteração 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 cerealíferas 
e outras culturas ricas em amido, bem 
como de culturas açucareiras e oleaginosas, 
que podem ser contabilizadas para o 

(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 ou 
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, 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 cerealíferas 
e outras culturas ricas em amido, bem 
como de culturas açucareiras, oleaginosas e 
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cumprimento dos objetivos da 
Diretiva 2009/28/CE, deve ser limitada à 
quota desses biocombustíveis e biolíquidos 
consumidos em 2011.

energéticas, que podem ser contabilizadas 
para o cumprimento dos objetivos da 
Diretiva 2009/28/CE, deve ser limitada a 
3 % do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.

Or. en

Alteração 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 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.

(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 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. Devem criar-se mais 
incentivos de mercado para os 
biocombustíveis avançados a fim de 
promover a respetiva utilização.

Or. sv

Alteração 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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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 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.

(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 e na 
Diretiva 98/70/CE. Sem restringir a 
utilização geral desses combustíveis, a 
quota de biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos a partir de culturas 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 e da 
Diretiva 98/70/CE, deve ser limitada à 
quota desses biocombustíveis e biolíquidos 
consumidos em 2011.

Or. en

Alteração 163
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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 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.

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 (com a 
redação dada pela presente diretiva), 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 
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 2013.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de limites para a produção de biocombustíveis de primeira geração não 
deve ser indiscriminado. Na medida em que a presente diretiva entrará em vigor no mínimo 
em finais de 2013, a maioria dos produtores terão conhecimento da mesma, na melhor das 
hipóteses, no final do ano.

Alteração 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral 
de 10 %. Em consequência, mantém-se 
plenamente aberto o acesso ao mercado 

Suprimido
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dos biocombustíveis produzidos por 
instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

Or. en

Alteração 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral 
de 10 %. Em consequência, mantém-se
plenamente aberto o acesso ao mercado 
dos biocombustíveis produzidos por 
instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

Suprimido

Or. es

Alteração 166
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral 
de 10 %. Em consequência, mantém-se 
plenamente aberto o acesso ao mercado 
dos biocombustíveis produzidos por 
instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

Suprimido

Or. en

Justificação

A introdução de um limite de 5 % sobre a primeira geração de biocombustíveis ameaçaria o 
objetivo estabelecido pela Diretiva 2009/28/CE, que determina que os Estados-Membros 
devem assegurar que a quota de energia proveniente de fontes renováveis em todos os tipos 
de transporte até 2020 constitua, pelo menos, 10 %, do seu consumo energético final.

Alteração 167
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral 
de 10 %. Em consequência, mantém-se 
plenamente aberto o acesso ao mercado 
dos biocombustíveis produzidos por 

Suprimido
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instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

Or. en

Alteração 168
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral 
de 10 %. Em consequência, mantém-se 
plenamente aberto o acesso ao mercado 
dos biocombustíveis produzidos por 
instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

(10) Os biocombustíveis convencionais 
continuam a revestir-se de uma 
importância decisiva para ser possível 
alcançar o objetivo geral de 10 %. Dada a 
sua maior disponibilidade em comparação 
com os biocombustíveis avançados, os 
biocombustíveis convencionais deverão 
cobrir, pelo menos, 8 % do consumo final 
de energia no setor dos transportes em 
2020. Por conseguinte, a alteração da 
presente diretiva em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores de 
instalações destinadas à produção de 
biocombustíveis convencionais. Os 
biocombustíveis avançados devem cobrir, 
pelo menos, 2 % do consumo final de 
energia até 2020.

Or. de

Justificação

É necessário adaptar o presente considerando, dado que o objetivo de 5 % fixado no artigo 
3.º, n.º 4, também deve ser suprimido. A imposição de um limite de 5 % sobre a primeira 
geração de biocombustíveis não obsta às importações de países terceiros, onde as florestas e 
zonas pantanosas estão a ser transformadas. No entanto, esta abordagem compromete a 
paisagem europeia. Além disso, corre-se o risco de não se alcançar o objetivo da quota de 
10 % de energia proveniente de fontes renováveis no setor dos transportes até 2020.
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Alteração 169
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral 
de 10 %. Em consequência, mantém-se 
plenamente aberto o acesso ao mercado 
dos biocombustíveis produzidos por 
instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

(10) Mantém-se plenamente aberto o 
acesso ao mercado dos biocombustíveis 
produzidos por instalações em 
funcionamento antes do final de 2013. Por 
conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

Or. de

Justificação

A imposição de um limite de 5 % para os biocombustíveis de primeira geração não pode 
impedir as importações de países terceiros, onde as florestas e zonas pantanosas estão a ser 
destruídas. Além disso, a imposição do limite poderia levar a uma eliminação de 1/3 da área 
cultivada de colza na UE e impedir processos de diversificação do cultivo através do 
princípio de rotação. Por último, a limitação minaria os investimentos em biocombustíveis de 
segunda geração que partem dos da primeira geração e da bioeconomia, em geral.

Alteração 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros

(10) O limite de 3 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros



PE513.032v01-00 82/118 AM\937595PT.doc

PT

definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis 
convencionais no âmbito do objetivo geral
de 10 %. Em consequência, mantém-se 
plenamente aberto o acesso ao mercado 
dos biocombustíveis produzidos por 
instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento do objetivo 
geral relativo às energias renováveis. 
Mantém-se plenamente aberto o acesso ao 
mercado dos biocombustíveis produzidos 
por instalações em funcionamento antes do 
final de 2013. Por conseguinte, a presente 
diretiva de alteração em nada afeta as 
expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

Or. en

Alteração 171
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

(10) O limite de 8 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

Or. en

Justificação

Deve ser considerado um objetivo conjunto para os biocombustíveis convencionais e 
avançados.
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Alteração 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no artigo 
3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

(10) O limite de 4 % estabelecido no artigo 
3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

Or. sv

Alteração 173
Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 

(10) O limite de 4 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
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em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

Or. en

Alteração 174
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 
incorporação de energia produzida a 
partir de fontes renováveis. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

Or. fr

Alteração 175
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

(10) O limite de 7 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2014. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

Or. en

Justificação

1. Harmonização com a alteração 1; 2. O estabelecimento de limites para a produção de 
biocombustíveis de primeira geração não deve ser indiscriminado. Na medida em que a 
presente diretiva entrará em vigor no mínimo em finais de 2013, a maioria dos produtores 
terão conhecimento da mesma, na melhor das hipóteses, no final do ano. Nessa altura, já 
estarão preparados para o funcionamento das instalações em 2014.

Alteração 176
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 

(10) O limite de 5 % estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), em nada afeta a 
liberdade de os Estados-Membros
definirem a sua própria trajetória no que 
diz respeito ao cumprimento desta quota 
prescrita de biocombustíveis convencionais 
no âmbito do objetivo geral de 10 %. Em 
consequência, mantém-se plenamente 
aberto o acesso ao mercado dos 
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biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações.

biocombustíveis produzidos por instalações 
em funcionamento antes do final de 2013. 
Por conseguinte, a presente diretiva de 
alteração em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das referidas 
instalações. No entanto, os 
biocombustíveis de segunda geração 
devem ter uma quota superior a 5 %.

Or. en

Alteração 177
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Devem ser oferecidos incentivos 
que fomentem o uso de eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis no 
setor dos transportes. Além disso, devem 
ser incentivadas medidas de poupança e 
de eficiência energética.

Or. en

Alteração 178
Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
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 

Suprimido
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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.

Or. de

Justificação

Dada a existência de dúvidas de fundo no que diz respeito à metodologia do cálculo dos 
fatores das alterações indiretas do uso do solo, a própria Comissão decidiu não os utilizar 
para fins de compensação. Por isso, parece contraditório utilizar estes conjuntos de dados 
para fins de comunicação. Os modelos utilizados apenas pelo IFPRI revelam grandes 
diferenças nos valores das alterações indiretas do uso do solo no que diz respeito ao 
bioetanol e ao biodiesel. Pelo contrário, os modelos utilizados pelo CARB, nos EUA, indicam 
valores semelhantes para o etanol de milho e o diesel de colza produzidos no Centro-Oeste.

Alteração 179
Britta Reimers

Proposta de diretiva
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. .

Suprimido

Or. en

Alteração 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
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) A avaliação de impacto da Comissão 
demonstrou que as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo são, apesar de uma melhor 
compreensão e dos progressos científicos 
recentes, vulneráveis às deficiências e aos 
limites dos modelos utilizados para dar 
um valor específico das emissões 
decorrentes dessas alterações em relação 
aos diferentes tipos de culturas. Por 
conseguinte, os valores não são 
suficientemente precisos para serem 
introduzidos num ato legislativo.

Or. es

Alteração 181
Erik Bánki

Proposta de diretiva
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) Aos biocombustíveis produzidos a 
partir de matérias-primas que não resultem 
num aumento da procura de terrenos, como 
os à base de biomassa obtida a partir de 
maior produção agrícola ou à base de
matérias-primas produzidas a partir de 
resíduos, deve ser aplicado um fator de 
emissão zero.

Or. en
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Justificação

Existem sérias dúvidas sobre as bases científicas bem como sobre a metodologia e dados 
utilizados para calcular as alterações indiretas do uso do solo. Por conseguinte, não é 
adequado incluir este aspeto no relatório dos Estados-Membros.

Alteração 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
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) 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 ou aumentos de 
produtividade, deve ser aplicado um fator 
de emissão zero.

Or. en

Alteração 183
Bas Eickhout

Proposta de diretiva
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 

(11) Com vista a assegurar o fundamento 
dos objetivos da União em matéria de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e de energias renováveis, as 
emissões decorrentes de alterações 
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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. .

indiretas do uso do solo devem ser tidas 
em conta para o cálculo da redução 
necessária de emissões de gases com 
efeito de estufa, de acordo com os critérios 
de sustentabilidade fixados na 
Diretiva 2009/28/CE e na 
Diretiva 98/70/CE. É também necessário 
contabilizar as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo para a 
consecução do objetivo do artigo 7.º-A, 
n.º 2, 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 à base de matérias-
primas produzidas a partir de resíduos, 
deve ser aplicado um fator de emissão 
zero.

Or. en

Alteração 184
Julie Girling

Proposta de diretiva
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) 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, a partir 
de 2015. 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. .
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Or. en

Justificação

Devem ser exigidos relatórios sobre as alterações indiretas do uso do solo a partir de 2015.

Alteração 185
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A revisão e a adaptação desta 
metodologia devem considerar o facto de 
que as empresas já efetuaram 
investimentos avultados com base na 
atual legislação; 

Or. fr

Alteração 186
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os regimes voluntários 
reconhecidos pela Comissão Europeia são 
os principais instrumentos utilizados pelos 
operadores económicos na demonstração 
da conformidade com os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 7.º-B da Diretiva 98/70/CE e no 
artigo 17.º da Diretiva 2009/28/CE. No 
entanto, faltam critérios que esses regimes 
tenham de cumprir para serem 
reconhecidos. Devem, pois, ser 
estabelecidas normas mais claras. Só 
devem ser considerados como conformes 
com a presente diretiva os regimes que 



PE513.032v01-00 92/118 AM\937595PT.doc

PT

forneçam mecanismos eficazes para 
garantir a independência e a fiabilidade 
das auditorias e a participação das 
comunidades locais e indígenas. Esses 
regimes devem, além disso, prever normas 
claras e rigorosas relativas à exclusão do 
seu âmbito das remessas de 
biocombustíveis e biolíquidos que não 
cumpram as disposições da diretiva. A fim 
de monitorizar e assegurar o 
funcionamento efetivo dos regimes, a 
Comissão deve poder ter acesso e divulgar 
toda a documentação pertinente que 
suscite preocupações relativamente a 
irregularidades.

Or. en

Alteração 187
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) As Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE não preveem quaisquer 
disposições relativas ao processo de 
reconhecimento desses regimes 
voluntários, não assegurando por isso que 
sejam eficazes em garantir o cumprimento 
dos critérios de sustentabilidade e 
transparência. Portanto, convém que a 
Comissão estabeleça requisitos mínimos 
obrigatórios para que esses regimes 
possam ser considerados garantes da 
presunção de conformidade com os 
critérios de sustentabilidade.

Or. en

Alteração 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O uso do solo para o cultivo de 
biocombustíveis não deve provocar o 
deslocamento de comunidades locais e 
indígenas. Para o efeito, só devem ser 
considerados sustentáveis os 
biocombustíveis e os biolíquidos cuja 
produção não interfira com os direitos das 
comunidades locais e indígenas.

Or. sv

Alteração 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O uso do solo para o cultivo de 
biocombustíveis não deve provocar o 
deslocamento de comunidades locais e 
indígenas. Para o efeito, só devem ser 
considerados sustentáveis os 
biocombustíveis e os biolíquidos cuja 
produção não interfira com os direitos das 
comunidades locais e indígenas.

Or. en

Alteração 190
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O uso do solo para o cultivo de 
biocombustíveis não deve provocar o 
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deslocamento de comunidades locais e 
indígenas. As terras das comunidades 
indígenas devem, por conseguinte, ser 
objeto de uma proteção especial.

Or. fr

Alteração 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A produção de biocombustíveis 
não deve comprometer os direitos 
fundiários das comunidades locais e 
indígenas. Por conseguinte, a União tem 
de introduzir medidas especiais nos 
critérios de sustentabilidade, a fim de 
proteger os direitos fundiários dessas 
comunidades.

Or. en

Alteração 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) As florestas são fonte de uma 
grande panóplia de vantagens ambientais, 
económicas e sociais e de serviços 
essenciais para a humanidade, como a 
manutenção da biodiversidade, a 
disponibilização de matérias-primas e 
funções dos ecossistemas com níveis de 
emissão baixos, bem como a proteção do 
sistema climático. Já se encontram 
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critérios de sustentabilidade para 
biomassa baseada na floresta na 
Diretiva FER e a Comissão Europeia fará 
igualmente recomendações adicionais 
relativamente aos critérios de 
sustentabilidade para a biomassa sólida, 
de modo a resolver as questões 
relacionadas com a procura crescente de 
biomassa de madeira importada. Os 
Estados-Membros da UE possuem os
instrumentos e têm em vigor os 
regulamentos pertinentes que 
salvaguardam a sustentabilidade da 
biomassa florestal. A fim de evitar a dupla 
regulamentação e encargos burocráticos, 
não é necessário definir novos critérios de 
sustentabilidade para a biomassa florestal 
na presente diretiva.

Or. en

Alteração 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e 
científico. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de 
introduzir fatores a outros níveis de 
desagregação e de incluir valores 
adicionais caso sejam comercializadas 

Suprimido
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novas matérias-primas para 
biocombustíveis.

Or. en

Alteração 194
Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e 
científico. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de 
introduzir fatores a outros níveis de 
desagregação e de incluir valores 
adicionais caso sejam comercializadas 
novas matérias-primas para 
biocombustíveis.

Suprimido

Or. de

Justificação

A justificação para a utilização da metodologia não deveria basear-se, per se, nos últimos 
dados científicos, mas sim no facto de a abordagem subjacente poder ser realmente 
classificada como científica.

Alteração 195
Anja Weisgerber
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Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e 
científico. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de 
introduzir fatores a outros níveis de 
desagregação e de incluir valores 
adicionais caso sejam comercializadas 
novas matérias-primas para 
biocombustíveis.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ainda não existe qualquer base científica sólida e adequada que justifique este tipo de 
método, bem como a sua aplicação. Além disso, esta abordagem contraria a necessária 
segurança jurídica.

Alteração 196
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 

Suprimido
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adaptação ao progresso técnico e 
científico. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de 
introduzir fatores a outros níveis de 
desagregação e de incluir valores 
adicionais caso sejam comercializadas 
novas matérias-primas para 
biocombustíveis.

Or. en

Justificação

Não existem bases científicas sólidas e adequadas para justificar e aplicar essa metodologia 
e esta abordagem compromete igualmente a necessidade de segurança regulamentar.

Alteração 197
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e 
científico. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de 
introduzir fatores a outros níveis de 
desagregação e de incluir valores 
adicionais caso sejam comercializadas 
novas matérias-primas para 
biocombustíveis.

Suprimido
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Or. en

Alteração 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e científico.
Para tal, e quando justificado pelos 
últimos dados científicos, a Comissão 
deve considerar a possibilidade de rever 
os fatores propostos relativos a alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, bem como de introduzir fatores a 
outros níveis de desagregação e de incluir 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis.

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
periódica da lista de biocombustíveis 
avançados disponíveis prevista no 
anexo IX, com vista à sua adaptação ao 
progresso técnico e científico.

Or. es

Alteração 199
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
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adaptação ao progresso técnico e científico. 
Para tal, e quando justificado pelos últimos 
dados científicos, a Comissão deve 
considerar a possibilidade de rever os 
fatores propostos relativos a alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, bem como de introduzir fatores a 
outros níveis de desagregação e de incluir 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis.

adaptação ao progresso técnico e científico, 
até 2018. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve rever os fatores propostos 
relativos a alterações indiretas do uso do 
solo de grupos de culturas, bem como de 
introduzir fatores a outros níveis de 
desagregação e de incluir valores 
adicionais caso sejam comercializadas 
novas matérias-primas para 
biocombustíveis. Essa revisão deve 
assumir a forma de uma proposta de 
alteração à presente diretiva, a ser 
aprovada através do processo legislativo 
ordinário.

Or. en

Justificação

A Comissão deve rever o relatório relativo às alterações indiretas do uso do solo até 2018, a 
fim de ponderar alterações à presente diretiva, incluindo a possível introdução de fatores de 
alterações indiretas do uso do solo.

Alteração 200
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e científico. 
Para tal, e quando justificado pelos últimos 
dados científicos, a Comissão deve 
considerar a possibilidade de rever os 
fatores propostos relativos a alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, bem como de introduzir fatores a 
outros níveis de desagregação e de incluir 

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente (com a 
redação dada pela presente diretiva), em 
função da adaptação ao progresso técnico e 
científico. Para tal, e quando justificado 
pelos últimos dados científicos, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de introduzir 
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valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis.

fatores a outros níveis de desagregação e 
de incluir valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis. A proposta revista 
deve ter por base uma consulta a 
cientistas proeminentes nas áreas em 
causa e a todas as partes interessadas.

Or. en

Justificação

Devem ser consultados cientistas proeminentes nas áreas em causa, pois as decisões práticas 
irão alterar os meios de subsistência de pessoas.

Alteração 201
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O artigo 19.°, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência 
das ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo.

(13) O artigo 19.º, n.º 8, da Diretiva
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida de atenuação das alterações 
indiretas do uso do solo. A Comissão deve 
ponderar outras medidas de mitigação das 
alterações indiretas do uso do solo, como 
a utilização de coprodutos, o aumento do 
rendimento, a eficiência na produção e a 
produção de culturas em terrenos 
abandonados ou não utilizados, com vista 
a incorporá-las nas diretivas por meio de 
uma bonificação, tal como disposto no 
anexo IV, parte C, ponto 7, da Diretiva 
98/70/CE, e no anexo V, parte C, ponto 7, 
da Diretiva 2009/28/C, sobre a biomassa 
obtida a partir de solos degradados 
reconstituídos.

Or. es
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Alteração 202
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O artigo 19.°, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência das 
ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo.

(13) O artigo 19.°, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência das 
ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo. No 
entanto, a utilização destes solos 
degradados para a cultura de 
biocombustíveis deve continuar a ser 
apoiada, desde que tal não cause 
alterações indiretas ao uso do solo.

Or. fr

Alteração 203
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O artigo 19.º, n.º 8, da 
Diretiva 2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, 
da Diretiva 98/70/CE incluem disposições 
de incentivo ao cultivo de biocombustíveis 
em terrenos gravemente degradados e 

(13) O artigo 19.º, n.º 8, da 
Diretiva 2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, 
da Diretiva 98/70/CE incluem disposições 
de incentivo ao cultivo de biocombustíveis 
em terrenos gravemente degradados e 
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fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência das 
ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo.

fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser reduzidas e
integradas na abordagem estabelecida na 
presente diretiva a fim de assegurar a 
coerência das ações gerais destinadas a 
reduzir ao mínimo as emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo.

Or. en

Justificação

Melhorar a qualidade de terrenos degradados, especialmente em encostas, contribui para a 
redução do risco de catástrofes naturais, por exemplo deslizamentos de terras, sendo ao 
mesmo tempo utilizados para uma finalidade útil, ou seja, a extração de matérias vegetais 
utilizadas para a produção de energia, incluindo na forma de biocombustíveis. A redução das 
emissões de carbono não deve ser considerada por si só, mas sim no contexto da maior 
segurança comum, ou seja, risco reduzido de catástrofes naturais com consequências graves.

Alteração 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de permitir a adaptação das 
Diretivas 2009/28/CE e 98/70/CE ao 
progresso científico e em termos de 
inovação, bem como de criar certeza aos 
investimentos, a União Europeia deve 
incentivar a utilização dos 
biocombustíveis com maiores reduções
das emissões de gases com efeito de 
estufa, sendo o catalisador da política de 
biocombustíveis na Europa. Por 
conseguinte, a metodologia para 
conseguir uma avaliação total da redução 
do ciclo de vida do CO2 de 
biocombustíveis individuais deve ser 
alterada, através da inclusão das reduções 
de CO2 durante a produção do 
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combustível acabado, na medida em que 
cada biocombustível (todo ou parcial) terá 
um impacto diferente no combustível 
acabado.

Or. en

Justificação

Para garantir a melhor solução em termos de biocombustíveis, estes têm de ser avaliados de 
forma plena e justa.  Não existe apenas uma solução de biocombustível para a mistura; por 
conseguinte, cada um tem de ser avaliado pelo seu próprio mérito em termos de CO2 total, de 
modo a assegurar concorrência leal e as melhores escolhas a nível ambiental. Ao avaliar 
cada biocombustível em termos do seu desempenho energético e climático, a União Europeia 
fará as escolhas acertadas e baseadas em dados científicos sobre biocombustíveis, por forma 
a reforçar o quadro político.

Alteração 205
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Deve incentivar-se a eletricidade 
proveniente de fontes de energia 
renováveis no setor dos transportes. Os 
Estados-Membros devem, por 
conseguinte, trabalhar no sentido de 
incentivar a quota de eletricidade 
proveniente de fontes de energia 
renováveis no setor da energia ao longo 
do tempo, incentivando em paralelo a 
penetração no mercado dos veículos 
elétricos. Os Estados-Membros devem 
também ser autorizados a reorientar os 
seus recursos financeiros atualmente 
consagrados ao objetivo de atingir, na 
totalidade ou em parte, a respetiva quota 
de energia proveniente dos 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e de outras culturas ricas em 
amido, de culturas açucareiras e 
oleaginosas e de outras culturas 
energéticas cultivadas em terra, visando o 
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aumento das energias renováveis, em 
particular a eólica, a solar, a maremotriz 
e a geotérmica, que já demonstraram a 
sua natureza renovável e sustentável. 

Or. fr

Alteração 206
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 98/70/CE, a competência para 
adotar atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegada na Comissão 
no que diz respeito ao mecanismo de 
monitorização e redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, aos princípios 
metodológicos e aos valores necessários 
para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação 
de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, à 
metodologia para o cálculo das emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo, ao limite permitido relacionado 
com o teor de aditivos metálicos nos 
combustíveis, aos métodos analíticos 
autorizados relacionados com as 
especificações dos combustíveis e aos 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

Suprimido
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Or. en

Alteração 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 98/70/CE, a competência para 
adotar atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegada na Comissão 
no que diz respeito ao mecanismo de 
monitorização e redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, aos princípios 
metodológicos e aos valores necessários 
para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis, aos critérios e 
limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem muito diversificadas, à 
metodologia para o cálculo e comunicação 
de informações relativas às emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, ao 
limite permitido relacionado com o teor de 
aditivos metálicos nos combustíveis, aos 
métodos analíticos autorizados 
relacionados com as especificações dos 
combustíveis e aos valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor da 
gasolina que contém bioetanol.

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 98/70/CE, a competência para 
adotar atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegada na Comissão 
no que diz respeito ao mecanismo de 
monitorização e redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, aos princípios 
metodológicos e aos valores necessários 
para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis, aos critérios e 
limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem muito diversificadas, à 
metodologia para o cálculo e comunicação 
de informações relativas às emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, ao limite permitido 
relacionado com o teor de aditivos 
metálicos nos combustíveis, aos métodos 
analíticos autorizados relacionados com as 
especificações dos combustíveis e aos 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

Or. en

Alteração 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 98/70/CE, a competência para 
adotar atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegada na Comissão 
no que diz respeito ao mecanismo de 
monitorização e redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, aos princípios 
metodológicos e aos valores necessários 
para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis, aos critérios e 
limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem muito diversificadas, à 
metodologia para o cálculo e comunicação 
de informações relativas às emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, ao 
limite permitido relacionado com o teor de 
aditivos metálicos nos combustíveis, aos 
métodos analíticos autorizados 
relacionados com as especificações dos 
combustíveis e aos valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor da 
gasolina que contém bioetanol.

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 98/70/CE, a competência para 
adotar atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegada na Comissão 
no que diz respeito ao mecanismo de 
monitorização e redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, aos princípios 
metodológicos e aos valores necessários 
para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis, aos critérios e 
limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem muito diversificadas, à 
metodologia para o cálculo e comunicação 
de informações relativas às emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, ao limite permitido 
relacionado com o teor de aditivos 
metálicos nos combustíveis, aos métodos 
analíticos autorizados relacionados com as 
especificações dos combustíveis e aos 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

Or. en

Alteração 209
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao Suprimido
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progresso técnico e científico da 
Diretiva 2009/28/CE, a Comissão deve 
receber delegação de poderes para a 
adoção de atos ao abrigo do artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia no que diz respeito à lista 
de matérias-primas para biocombustíveis 
que são contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no 
artigo 3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos 
critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem ricas 
em biodiversidade, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Alteração 210
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir a adaptação ao progresso
técnico e científico da Diretiva 
2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à lista de matérias-primas 
para biocombustíveis que são 
contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no artigo 
3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o 

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à lista de biocombustíveis 
avançados, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em biodiversidade
e aos valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
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cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. es

Alteração 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 2009/28/CE, a Comissão deve 
receber delegação de poderes para a 
adoção de atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que diz respeito à lista de 
matérias-primas para biocombustíveis que 
são contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no 
artigo 3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 2009/28/CE, a Comissão deve 
receber delegação de poderes para a 
adoção de atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que diz respeito ao teor 
energético dos combustíveis para 
transportes, aos critérios e limites 
geográficos para a delimitação de zonas de 
pastagem ricas em biodiversidade e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Alteração 212
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 2009/28/CE, a Comissão deve 
receber delegação de poderes para a 
adoção de atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que diz respeito à lista de 
matérias-primas para biocombustíveis que 
são contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no 
artigo 3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da 
Diretiva 2009/28/CE, a Comissão deve 
receber delegação de poderes para a 
adoção de atos ao abrigo do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia no que diz respeito ao teor 
energético dos combustíveis para 
transportes, aos critérios e limites 
geográficos para a delimitação de zonas de 
pastagem ricas em biodiversidade, à 
metodologia para o cálculo da quantidade 
de biomassa que não provoca emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo e aos valores e princípios 
metodológicos necessários para avaliar se 
os critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e biolíquidos.

Or. en

Justificação

As contagens múltiplas não respeitam o objetivo de aumentar as reduções das emissões de 
gases com efeito de estufa e esta abordagem também compromete a necessidade de 
segurança regulamentar, sem a qual os investimentos não se mantêm.

Alteração 213
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
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2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à lista de matérias-primas 
para biocombustíveis que são 
contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no artigo 
3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em biodiversidade 
e aos valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. fr

Alteração 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à lista de matérias-primas 
para biocombustíveis que são 
contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no 
artigo 3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
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alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos

relação aos biocombustíveis e biolíquidos

Or. it

Alteração 215
Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à lista de matérias-primas 
para biocombustíveis que são 
contabilizadas várias vezes para o 
cumprimento do objetivo fixado no artigo 
3.º, n.º 4, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em 
biodiversidade, à metodologia para o 
cálculo das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo e aos 
valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

(19) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
2009/28/CE, a Comissão deve receber 
delegação de poderes para a adoção de atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia no 
que diz respeito à lista de matérias-primas 
para biocombustíveis que são 
contabilizadas para o cumprimento do 
objetivo fixado no artigo 3.º, n.º 4, ao teor 
energético dos combustíveis para 
transportes, aos critérios e limites 
geográficos para a delimitação de zonas de 
pastagem ricas em biodiversidade, à 
metodologia para o cálculo das emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo e aos valores e princípios 
metodológicos necessários para avaliar se 
os critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis 
e biolíquidos.

Or. de

Justificação

As alterações à legislação em vigor não deveriam levar a uma discriminação de 
determinados biocombustíveis. Além disso, uma ponderação múltipla de biocombustíveis da 
última geração levaria a uma diluição do objetivo de 10 % para 2020.

Alteração 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto.

Or. en

Alteração 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto.

Or. es
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Alteração 218
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis e publicamente financiados, 
analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo, tanto na UE como nos 
países terceiros que exportam para a UE,
e estudar formas de reduzir ainda mais esse 
impacto, através da inclusão de fatores 
estimados de emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo no 
regime de sustentabilidade a partir da 
entrada em vigor da presente diretiva. A 
Comissão proporá ainda outras medidas, 
tais como a eventual proibição da 
importação de biocombustíveis e 
biolíquidos que contribuam para o 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa através de alterações indiretas 
do uso do solo.

Or. en

Alteração 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
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estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que deverão
incluir a definição dos critérios de 
sustentabilidade adequados a cumprir 
para os biocombustíveis avançados.

Or. en

Alteração 220
Bas Eickhout

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de medidas 
harmonizadas a fim de assegurar a 
sustentabilidade dos combustíveis para os 
transportes avançados no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

Or. en

Alteração 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que deverão
incluir critérios de sustentabilidade a ser 
cumpridos para promover os 
biocombustíveis avançados. A Comissão 
deve efetuar uma análise adequada, no 
intuito de avaliar o impacto da aplicação 
da presente diretiva no setor da 
silvicultura e em indústrias relacionadas.

Or. en

Alteração 222
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados 
de emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, até 2018, 
podendo posteriormente considerar a 
introdução de fatores estimados de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

Or. en
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Justificação

A Comissão deve rever o relatório relativo às alterações indiretas do uso do solo até 2018, a 
fim de ponderar alterações à presente diretiva, incluindo a possível introdução de fatores de 
alterações indiretas do uso do solo.

Alteração 223
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro de 
2021.

(20) A Comissão deve, com base nos 
melhores e mais recentes dados científicos 
disponíveis, analisar a eficácia das medidas 
introduzidas na presente diretiva para 
limitar as emissões de gases com efeito de 
estufa decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de fatores estimados de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade a partir de 1 de janeiro de 
2021. A Comissão deve proceder a uma 
análise adequada com vista a avaliar o 
impacto das condições de aplicação da 
presente diretiva nos setores utilizadores 
de biomassa.

Or. fr

Alteração 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É particularmente importante que a 
Comissão, em aplicação da presente 

(21) É particularmente importante que a 
Comissão, em aplicação da presente 
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diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. A 
Comissão, ao preparar e redigir atos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos da 
agricultura e das indústrias da floresta e 
baseadas na mesma. A Comissão, ao 
preparar e redigir atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 225
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É particularmente importante que a 
Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. A 
Comissão, ao preparar e redigir atos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(21) É particularmente importante que a 
Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos do setor 
florestal e agrícola. A Comissão, ao 
preparar e redigir atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. fr


