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Alteração 226
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Alterações à Diretiva 98/70/CE Alterações à Diretiva 98/70/CE, com a 
redação que lhe foi dada pela Diretiva 
2009/30/CE de 23 de abril de 2009

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 227
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 3.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:
«3. Os Estados-Membros exigirão que 
seja colocada no mercado gasolina com 
um teor máximo de oxigénio de 2,7 % e 
um teor máximo de etanol de 5 % até ao 
final de 2018, sendo que, se considerarem 
necessário, poderão exigir que esta 
gasolina seja colocada no mercado por 
um período mais longo. Os 
Estados-Membros devem garantir que 
seja facultada aos consumidores, 
diretamente na bomba de combustível, 
informação adequada sobre o teor de 
biocombustíveis da gasolina e, em 
particular, sobre a utilização apropriada 
das diferentes misturas de gasolina. Neste 
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sentido, as recomendações de marcação 
da norma EN 228:2012 serão adotadas 
em todos os postos de abastecimento de 
combustível na UE.»

Or. en

Justificação

Tendo em conta as disposições do n.º 2 do artigo 3.º, existe a necessidade de assegurar que o 
grau de proteção da gasolina permanece disponível por um período mais alargado para os 
veículos que não podem utilizar gasolina E10. É igualmente necessário assegurar que os 
consumidores recebem informação apropriada diretamente na bomba de combustível.

Alteração 228
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No artigo 4.º, o terceiro parágrafo 
do n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
«Quando a percentagem de FAME 
misturado em gasóleo excede os 7 % em 
volume, os Estados-Membros devem 
garantir que seja facultada aos 
consumidores, diretamente na bomba de 
combustível, informação adequada sobre 
o conteúdo de FAME.»

Or. en

Justificação

Tendo em conta a supressão proposta do artigo 21.º na Diretiva 2009/28/CE, afigura-se 
necessário inserir a obrigação de marcação na bomba de combustível para biodiesel com um 
teor de FAME superior a 7 % na Diretiva 98/70/CE, com a redação que lhe foi dada pela 
Diretiva 2009/30/CE.
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Alteração 229
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:
«2. Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que reduzam, até 31 de 
dezembro de 2025, de forma tão gradual 
quanto possível, até 13 % das emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
combustível e de energia fornecida, por 
comparação com as normas mínimas para 
os combustíveis referidas na alínea b) do 
n.º 5. Esta redução é constituída pelos 
seguintes elementos:
a) 9 % até 31 de dezembro de 2025. Os 
Estados-Membros exigem aos 
fornecedores, para o efeito, que cumpram 
os seguintes objetivos: 2 % até 31 de 
dezembro de 2014, 4 % até 31 de 
dezembro de 2017 e 6 % até 31 de 
dezembro de 2020;
b) 2 %, enquanto objetivo adicional a 
atingir até 31 de dezembro de 2022, nos 
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º, 
mediante recurso a um ou aos dois 
métodos seguintes:
i) o fornecimento de energia no setor dos 
transportes para utilização em qualquer 
tipo de veículo rodoviário, máquina móvel 
não rodoviária (incluindo embarcações de 
navegação interior), trator agrícola ou 
florestal ou embarcação de recreio;
ii) a utilização de qualquer tecnologia 
(incluindo a captura e o armazenamento 
de carbono) capaz de reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
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combustível ou de energia fornecida;
c) 2 %, enquanto objetivo adicional a 
atingir até 31 dezembro 2022, nos termos 
da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º, 
mediante a utilização de créditos 
adquiridos através do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo do Protocolo de 
Quioto, nas condições definidas na 
Diretiva 2003/87/CE, relativa à criação de 
um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade, para reduzir as emissões no 
setor do abastecimento de combustíveis. O 
presente número é aplicável sem prejuízo 
das metodologias dispostas no n.º 5.
Os Estados-Membros devem assegurar, ao 
determinar o cumprimento dos parágrafos 
A e B, que a contribuição máxima por 
fornecedores de biocombustíveis que 
contribuem para a alteração indireta do 
uso do solo, conforme disposto no anexo 
V, não deve exceder a quantidade de 
energia correspondente à contribuição 
máxima definida no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.»

Or. en

Justificação

Para que os fornecedores de combustíveis tenham mais facilidade em cumprir o objetivo de 
redução de emissões até 6 %, respeitando simultaneamente a introdução da contabilização 
anual das emissões provenientes de alterações do carbono armazenado devido a alterações 
indiretas do uso do solo, o prazo para cumprimento do objetivo deve ser adiado de 2020 para 
2022 e deve ser definida uma linha clara a seguir no âmbito do cumprimento deste objetivo. 
Isto garante uma proteção de oito anos (tempo médio de recuperação destas instalações) 
sobre os investimentos efetuados, mesmo na véspera da adoção da presente diretiva.

Alteração 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:
«2. Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que reduzam, até 31 de 
dezembro de 2025, de forma tão gradual 
quanto possível, até 13 % das emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
combustível e de energia fornecida, por 
comparação com as normas mínimas para 
os combustíveis referidas na alínea b) do 
n.º 5. Esta redução é constituída pelos 
seguintes elementos:
a) 9 % até 31 de dezembro de 2025. Os 
Estados-Membros exigem aos 
fornecedores, para o efeito, que cumpram 
os seguintes objetivos intercalares: 2 % 
até 31 de dezembro de 2014, […] 4 % até 
31 de dezembro de 2017 e 6 % até 31 de 
dezembro de 2020;
b) 2 % adicionais, enquanto objetivo 
indicativo a atingir até 31 de dezembro de 
2020, nos termos da alínea h) do n.º 1 do 
artigo 9.º, mediante recurso a um ou aos 
dois métodos seguintes:
i) o fornecimento de energia no setor dos 
transportes para utilização em qualquer 
tipo de veículo rodoviário, máquina móvel 
não rodoviária (incluindo embarcações de 
navegação interior), trator agrícola ou 
florestal ou embarcação de recreio;
ii) a utilização de qualquer tecnologia 
(incluindo a captura e o armazenamento 
de carbono) capaz de reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
combustível ou de energia fornecida;
c) 2 % adicionais, enquanto objetivo 
indicativo a atingir até 31 de dezembro de 
2020, nos termos da alínea i) do n.º 1 do 
artigo 9.º, mediante a utilização de 
créditos adquiridos através do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo do Protocolo 
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de Quioto, nas condições definidas na 
Diretiva 2003/87/CE, relativa à criação de 
um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade, para reduzir as emissões no 
setor do abastecimento de combustíveis.
Os Estados-Membros devem assegurar, ao 
determinar o cumprimento dos parágrafos 
A e B, que a contribuição máxima por 
fornecedores de biocombustíveis que 
contribuem para a alteração indireta do 
uso do solo, conforme disposto no anexo 
V, não deve exceder a quantidade de 
energia correspondente à contribuição 
máxima definida no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d) da Diretiva 2009/28/CE.»

Or. en

Alteração 231
Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2, a parte introdutória passa a 
ter a seguinte redação:
«2. Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que, através do 
fornecimento de combustíveis com baixo 
teor de carbono, reduzam, até 31 de 
dezembro de 2020, de forma tão gradual 
quanto possível, até 10 % das emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
combustível e de energia fornecida, por 
comparação com as normas mínimas para 
os combustíveis referidas na alínea b) do 
n.º 5. Esta redução é constituída pelos 
seguintes elementos:»
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Or. en

Justificação

É importante encorajar a procura e a promoção de combustíveis com baixo de teor de 
carbono.

Alteração 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
«a) 6 % até 31 de dezembro de 2020. Os 
Estados-Membros exigem aos 
fornecedores, para o efeito, que cumpram 
o seguinte objetivo intercalar: 4 % até 
2018;»

Or. en

Alteração 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

-a-A) Na alínea b) do n.º 2, a subalínea ii) 
passa a ter a seguinte redação:
«ii) a utilização de qualquer tecnologia 
(incluindo a captura e o armazenamento 
de carbono ou a captura de carbono e 
utilização para fins de transporte) capaz 
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de reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, por 
unidade de energia de combustível ou de 
energia fornecida;»

Or. en

Justificação

Existe uma margem significativa para alargar o âmbito de utilização de gases residuais 
industriais inevitáveis (como o CO decorrente da produção de aço) na produção de etanol ou 
de outros combustíveis líquidos para fins de transporte através de um processo de 
fermentação microbiana. 

Alteração 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao n.º 2 é aditada a seguinte alínea c-
A):
«c-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a contribuição máxima de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido, 
culturas açucareiras e oleaginosas ou 
culturas energéticas dedicadas para fins 
de cumprimento do objetivo referido no 
primeiro parágrafo não excede uma 
quantidade de energia correspondente a 
5 % - quota estimada no final de 2011 - do 
consumo final de energia em transporte 
em 2020.»

Or. en

Alteração 235
Sabine Wils
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
«Cada Estado-Membro deve assegurar, 
para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 2, 
que a contribuição máxima de energia de 
biocombustíveis que contribuem para 
alterações indiretas do uso do solo, 
nomeadamente as listadas no anexo V, 
seja no máximo 3 % do consumo final de 
energia em transporte em 2020 nesse 
Estado-Membro.»

Or. en

Alteração 236
Anne Delvaux

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

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
«Os Estados-Membros devem assegurar 
que a contribuição máxima dos 
biocombustíveis de fornecedores para os 
fins dos números A e B não exceda a 
contribuição máxima estabelecida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da Diretiva 
2009/28/CE até 31 de dezembro de 2017.»

Or. en
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Justificação

O limite deve ser alargado para a Diretiva Qualidade dos Combustíveis até que os fatores de 
alterações indiretas do uso do solo entrem em vigor, para assegurar que a alteração indireta 
do uso do solo é limitada para efeitos de observância do objetivo de descarbonização de 6 %. 
Por conseguinte, os Estados-Membros serão responsáveis por assegurar que os fornecedores 
não excedem o limite no cumprimento das suas obrigações decorrentes da Diretiva 
Qualidade dos Combustíveis, incluindo quaisquer objetivos intercalares.

Alteração 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

-a-B) É inserido o n.º 2-A seguinte:
«2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos fornecedores que reduzam, de forma 
linear a partir de 2020, as emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
combustível e de energia fornecida, 
procurando atingir, até 31 de dezembro de 
2025, uma redução de 10 % por 
comparação com as normas mínimas para 
os combustíveis referidas no n.º 5, alínea 
b).»

Or. en

Alteração 238
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea -a-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-a-A) É inserido o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Os biocombustíveis e os biolíquidos 
tidos em consideração para os fins 
referidos no n.º 1 não devem ser obtidos a 
partir de matérias-primas provenientes de 
resíduos agrícolas ou florestais, a menos 
que se comprove que tal não resulta numa 
degradação das funções agrícolas e dos 
ecossistemas. A quantidade de resíduos 
agrícolas que deve permanecer no solo 
por razões agrícolas e ecológicas é 
estabelecida com base nas características 
regionais e, quando aplicável, nas 
características geográficas ecológicas e 
agrícolas e sub-regionais, incluindo, entre 
outros aspetos, o conteúdo orgânico e a 
fertilidade do solo, a microbiologia do 
solo, a capacidade de retenção de água e a 
fixação de carbono. São excluídas deste 
parágrafo as matérias-primas 
provenientes de resíduos agrícolas 
produzidos durante a transformação da 
planta fora do terreno em alimentos ou 
noutros produtos. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos tidos em consideração para os 
fins referidos no n.º 1 não devem ser 
obtidos a partir de matérias-primas 
provenientes de resíduos resultantes da 
gestão das florestas, a menos que se 
comprove que tal não resulta numa 
degradação das funções dos 
ecossistemas.»

Or. en

Justificação

Os resíduos agrícolas são uma fonte de nutrientes nas unidades de produção agrícola, 
protegem o solo da erosão e protegem contra a perda de biodiversidade. Estas funções 
ecológicas podem ser prejudicadas pela remoção de quantidades excessivas de resíduos 
agrícolas produzidos durante as colheitas. Os resíduos florestais são uma fonte de nutrientes 
e protegem contra a perda de biodiversidade. Estas funções ecológicas podem ser 
prejudicadas pela remoção de quantidades excessivas destes resíduos, cuja quantidade varia 
em função das condições regionais.
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Alteração 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

Or. en

Alteração 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 



AM\937596PT.doc 15/100 PE513.033v01-00

PT

biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.»

Or. es

Alteração 241
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

Or. en

Alteração 242
Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
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Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

Or. de

Justificação

Uma vez que a hipótese de alteração do uso do solo não pode ser comprovada 
cientificamente, não existe uma base legal para uma obrigação de comunicação. Por 
conseguinte, a obrigação de comunicação deve ser suprimida. Não se registou praticamente 
nenhuma alteração nas superfícies utilizadas, a nível mundial, para a produção de legumes 
entre 1989 e 2009, passando as mesmas dos 1,52 mil milhões para os 1,53 mil milhões 
hectares (+ 0,96 %). Enquanto a produção de legumes, neste mesmo período, aumentou 
52 %, isto é, de 5,1 mil milhões para 7,7 mil milhões de toneladas, a produção de 
biocombustíveis a nível mundial subiu de 12 para 72 milhões de toneladas.

Alteração 243
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 

«6. A partir de 2015, os fornecedores de 
combustíveis devem, até ao final de cada 
ano, comunicar à autoridade designada 
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Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

pelo Estado-Membro os modos de 
produção de biocombustíveis, os volumes e 
as emissões de gases com efeito de estufa 
ao longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia, incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.

Or. en

Justificação

A elaboração de relatórios sobre as alterações indiretas do uso do solo será obrigatória a 
partir de 2015.

Alteração 244
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

«6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, e os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.»

Or. en

Justificação

Não se justifica a obrigação de apresentação de relatórios sobre as alterações indiretas do 
uso do solo baseados em dados científicos questionáveis. Consequentemente, a obrigação de 
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apresentação de relatórios é suprimida. A elaboração de relatórios baseados nos níveis de 
alterações indiretas do uso do solo proposta pela Comissão indicaria emissões de gases com 
efeito de estufa causados pelos biocombustíveis que não foram comprovadas cientificamente. 
A hipótese de alterações indiretas do uso do solo ainda não demonstrou ser cientificamente 
verificável. Desta forma, não constitui uma base adequada para uma proposta legislativa.

Alteração 245
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 5, a frase introdutória do 
primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
respeito em particular:»

Or. fr

Alteração 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 6-A:
«6-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a contribuição conjunta 
máxima efetuada pelos fornecedores de 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
a partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido, culturas açucareiras e 
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oleaginosas para fins de cumprimento dos 
objetivos referidos no n.º 2 não deve ser 
superior à quantidade de energia 
correspondente à contribuição máxima 
conforme fixada no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d) da Diretiva 2009/28/CE.»

Or. en

Alteração 247
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No artigo 7.º-B, n.º 1º, é suprimido o 
segundo parágrafo;

Or. de

Justificação

O estabelecimento de sistemas de sustentabilidade fiáveis requer controlos rigorosos e 
uniformizados, aplicáveis de igual modo a biocombustíveis convencionais e avançados e em 
todos os Estados-Membros. As exceções para determinados desperdícios e resíduos 
contribuem particularmente para a promoção de biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não cumprem os critérios de sustentabilidade.

Alteração 248
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao n.º 1 é aditado o seguinte 
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parágrafo:
«No anexo V é apresentada uma lista 
indicativa de resíduos que podem ser 
utilizados para a produção de 
biocombustíveis. Até [um ano após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva], 
a Comissão estabelecerá uma lista de 
códigos de resíduos, correspondentes a 
cada uma das matérias-primas listadas no 
anexo V, através de um ato de execução 
adotado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 11.º, n.º 3. Estes códigos devem 
corresponder à lista harmonizada de 
resíduos estabelecida no anexo da 
Decisão 2000/532/CE da Comissão.»

Or. en

Alteração 249
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os 
fins referidos no n.º 1 deve ser, pelo 
menos, de 60 % relativamente a 
biocombustíveis produzidos em 
instalações que entraram em 
funcionamento após 1 de julho de 2014. 
Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.
Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
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biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35% até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.
A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis deve ser calculada de 
acordo com o estabelecido no artigo 7.º-D, 
n.º 1.

Or. en

Justificação

Não devemos desencorajar o uso de biocombustíveis ao reforçar os critérios de elegibilidade 
antes do prazo estipulado na Diretiva 2009/30/CE, pois a alternativa aos biocombustíveis são 
os combustíveis fósseis, que não têm quaisquer critérios de sustentabilidade. A utilização de 
biocombustíveis com uma redução no mínimo de 35 % das emissões de gases com efeito de
estufa é melhor do que a alternativa, que são os combustíveis fósseis.

Alteração 250
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de julho de 
2014. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos
contabilizados para os fins referidos no 
n.º 1 deve ser, pelo menos, de 35 % (mas 
com emissões de gases com efeito de 
estufa não superiores a 54,47 g de 
equivalente de CO2/MJ).

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 certeza regulamentar.

Alteração 251
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram
em funcionamento após 1 de julho de 
2014. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações em 
funcionamento. Uma instalação encontra-
se «em funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

Or. en

Alteração 252
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE 
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
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60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de julho de 
2014. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de janeiro 
de 2015. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

Or. en

Alteração 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de julho de 
2014. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
50 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de julho de 
2014. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

Or. fr

Justificação

Um limiar mínimo de 60 % é demasiado elevado e desencorajará a investigação e os 
investimentos nos modos de produção inovadores de biocombustíveis avançados, reduzindo o 
potencial de industrialização e, consequentemente, o objetivo de incentivar uma maior 
penetração no mercado dos biocombustíveis avançados.

Alteração 254
Sabine Wils
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Suprimido

Or. en

Alteração 255
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

A partir de 1 de janeiro de 2017, a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e de biolíquidos tida em 
consideração para efeitos do disposto no 
n.º 1 deve ser, pelo menos, de 50 % (mas 
com emissões de gases com efeito de 
estufa não superiores a 41,9 g de 
equivalente de CO2/MJ). A partir de 1 de 
janeiro de 2018, a redução de emissões de 
gases com efeito de estufa deve ser, pelo 
menos, de 60 % (mas com emissões de 
gases com efeito de estufa não superiores 
a 33,52 g de equivalente de CO2/MJ) para 
os biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos em instalações que iniciaram 
a sua produção em ou após 1 de janeiro 
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de 2017.

Or. en

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 certeza regulamentar.

Alteração 256
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de janeiro de 2015, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Or. en

Justificação

Uma vez que a presente diretiva entrará em vigor no mínimo no final de 2013, meio ano não 
é suficiente para adaptar aos requisitos desta diretiva a tecnologia disponível. Além disso, a 
indústria não está preparada, uma vez que a Diretiva 2009/30/CE de 23 de abril de 2009 que 
altera a Diretiva 98/70/CE prevê que a redução das emissões de gases com efeito de estufa 
seja no mínimo de 60 % para biocombustíveis produzidos em instalações nas quais a 
produção tenha tido início em 1 de janeiro de 2013 ou após essa data.

Alteração 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis deve ser calculada de 
acordo com o estabelecido no artigo 7.º-D, 
n.º 1.

A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis deve ser calculada de 
acordo com o estabelecido no artigo 7.º-D, 
n.º 1 e deve ter em conta a redução total 
das emissões de GEE nos 
biocombustíveis, desde a produção até ao 
impacto na energia utilizada para criar o 
combustível final. Por conseguinte, a 
metodologia para obter uma avaliação 
realista do ciclo de vida da redução de 
emissões de CO2 de biocombustíveis 
individuais deve ser alterada, uma vez que 
cada biocombustível (total ou parcial) terá 
um impacto diferente no combustível 
acabado.

Or. en

Justificação

O cálculo do balanço de GEE nos biocombustíveis deve abranger a produção do combustível 
ao longo de todo o seu ciclo de vida, incluindo os efeitos a jusante da redução das emissões 
de CO2.

Alteração 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o n.º 2-A seguinte:
«2-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 devem 
ser obtidos a partir de matérias-primas 
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produzidas com recurso a práticas 
sustentáveis de gestão do solo que 
mantenham ou aumentem o carbono 
armazenado dos ecossistemas, 
salvaguardem a biodiversidade e protejam 
a fertilidade e o carbono orgânico dos 
solos; evitem a erosão dos solos, 
promovam a conservação dos recursos 
hídricos e tenham um impacto mínimo na 
disponibilidade e qualidade da água, bem 
como no equilíbrio mineral e de 
nutrientes da mesma.»

Or. en

Alteração 259
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 3, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 10.º-A no que diz 
respeito aos critérios e limites geográficos 
para delimitar as zonas de pastagem que 
devem ser abrangidas pelo primeiro 
parágrafo, alínea c).»

Or. en

Justificação

Devem ser conferidos poderes à Comissão para adotar atos delegados relativos a assuntos 
que afetem a indústria dos biocombustíveis e possam comprometer as expectativas legítimas 
dos agricultores e investidores. Desta forma, estes devem permanecer no âmbito do processo 
legislativo ordinário.
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Alteração 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 3, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 10.º-A no que diz 
respeito aos critérios e limites geográficos 
para delimitar as zonas de pastagem que 
devem ser abrangidas pelo primeiro 
parágrafo, alínea c).»

Or. en

Alteração 261
Jo Leinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
«4. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser obtidos a partir de matérias-
primas provenientes de terrenos ricos em 
carbono, nomeadamente terrenos que
tivessem, em janeiro de 2008 ou após essa 
data, um dos estatutos seguintes, mesmo 
que o terreno já não tenha esse estatuto:
a) zonas húmidas, isto é, terrenos cobertos 
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de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano;
b) outras florestas reabilitadas 
naturalmente;
c) florestas plantadas;»

Or. en

Alteração 262
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Tendo em conta as disposições 
referidas no artigo 7.º-A, n.º 2, alíneas a), 
b) e c), as matérias-primas para o fabrico 
de biocombustíveis e biolíquidos, a fim de 
serem contabilizadas para o cumprimento 
do objetivo em termos de mistura, não 
devem ser provenientes de países cujas
superfícies de cultivo sejam abrangidas 
pelos n.os 4 e 5 e tenham registado 
alterações significativas no ano da 
produção das matérias-primas.»

Or. de

Justificação

Mais de 70 % das emissões de gases com efeito de estufa associadas a biocombustíveis e 
biolíquidos têm a sua origem em alterações do uso do solo de florestas tropicais e zonas 
pantanosas. Por isso, os biocombustíveis produzidos com base nestas alterações do uso do 
solo não devem ser tidos em conta. Isto permitiria reduzir tanto as emissões de gases com 
efeitos de estufa causadas nestes países, como as emissões de gases com efeito de estufa 
provocadas pelas alterações indiretas do uso do solo.
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Alteração 263
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 6 – parágrafos 1-A, 1-B e 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao nº 6 são aditados os seguintes 
parágrafos:
«Os biocombustíveis considerados para os 
fins referidos no n.º 1 não devem ser 
produzidos a partir de resíduos, caso a 
produção comprometa a aplicação e os 
objetivos da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas.
Em particular, os biocombustíveis 
considerados para os fins referidos no n.º 
1 não devem ser produzidos a partir de 
resíduos sujeitos a objetivos de 
reutilização e reciclagem de acordo com o 
n.º 2 do artigo 11.º da Diretiva 
2008/98/CE ou com as medidas adotadas 
pelos Estados-Membros no que se refere a 
biorresíduos de acordo com o artigo 22.º 
dessa Diretiva.
Os planos de gestão de resíduos e os 
programas de prevenção de resíduos 
estabelecidos pelos Estados-Membros de 
acordo com as disposições do capítulo V 
da Diretiva 2008/98/CE devem ter em 
consideração a utilização de resíduos na 
produção de biocombustíveis.»

Or. en

Alteração 264
Sabine Wils
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-C – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No artigo 7.º-C, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:
«5. A Comissão só adotará decisões nos 
termos do n.º 4 caso o acordo ou regime 
em questão corresponda a padrões 
adequados de fiabilidade, transparência e 
auditoria independente e proteja 
adequadamente os direitos de terceiros.
Os terceiros serão comunidades indígenas 
e locais ou quaisquer outras pessoas que 
sejam afetadas pelas operações, na 
medida em que detenham direitos de 
propriedade ou de fruição do terreno do 
qual são provenientes as matérias-primas 
utilizadas para a produção dos 
biocombustíveis e dos biolíquidos.
O acordo ou regime não são considerados 
como cumprimento das normas referidas 
no primeiro parágrafo, exceto caso 
exijam:
a) Proteção dos direitos de terceiros
i) Antes da aprovação das operações pelo 
contrato ou regime, os direitos de 
terceiros são inquiridos. O inquérito é 
documentado.
ii) Obtenção do consentimento prévio, 
livre e informado desses terceiros antes do 
início das operações.
iii) Respeito pelos direitos de terceiros.
iv) Compensação adequada de terceiros 
cujos direitos sejam afetados de forma 
negativa.
b) Normas mínimas de fiabilidade e 
auditoria independente
v) Os auditores são acreditados por 
normas internacionais relevantes.
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vi) Os conflitos de interesses entre 
auditores e operadores económicos são 
identificados, tratados e resolvidos de 
acordo com procedimentos claros e 
eficazes.
vii) São realizadas auditorias no terreno, 
no mínimo uma vez por ano, de acordo 
com procedimentos claros, documentados 
e publicados. As auditorias são 
documentadas.
viii) Os terceiros são consultados durante 
as auditorias. As consultas são 
documentadas.
ix) As situações de incumprimento são 
identificadas e resolvidas de acordo com 
procedimentos claros e eficazes. Esses 
procedimentos incluem prazos para o 
cumprimento e preveem a exclusão de 
operações individuais ou lotes de 
biocombustíveis e biolíquidos do acordo 
ou regime caso o cumprimento não seja 
alcançado dentro do prazo.
c) Normas mínimas de transparência
x) O acordo ou regime é publicado num 
sítio da Internet. Todas as partes 
constituintes do acordo ou regime são 
reunidas num único documento.
xi) No mesmo sítio na Internet é 
publicada uma lista de operadores 
económicos abrangidos pelo acordo ou 
regime, juntamente com cópias dos 
certificados relevantes.
xii) As decisões adotadas pela Comissão 
ao abrigo do n.º 4 são publicadas no 
mesmo sítio na Internet.
Deve ser disponibilizada a tradução de 
todos os documentos referidos nas 
subalíneas x) a xii), nomeadamente a 
terceiros, na(s) língua(s) oficial(is) dos 
países de proveniência das matérias-
primas.
Nas atividades referidas nas subalíneas i) 
a iii) e viii), os terceiros podem ser 
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assistidos pelos respetivos representantes.
Os documentos referidos nas subalíneas 
i), vii) e viii) são arquivados no mínimo 
durante cinco anos e, mediante pedido, 
estarão acessíveis à Comissão.
O acordo ou regime incluirá disposições 
que permitem à Comissão exercer os 
poderes referidos no primeiro parágrafo 
do n.º 6-D do artigo 7.º-C.
No caso de regimes para medição da 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa, esses regimes devem cumprir 
também os requisitos metodológicos 
dispostos no anexo V. As listas de zonas 
ricas em biodiversidade referidas no 
artigo 7.º-B, n.º 3, alínea b), subalínea ii) 
devem obedecer a normas adequadas em 
termos de objetividade e coerência com as 
normas internacionalmente reconhecidas 
e prever procedimentos de recurso 
adequados.»

Or. en

Alteração 265
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-C – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

2-B. No artigo 7.º-C, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:
«6. Sujeito ao n.º 6-A, as decisões tomadas 
ao abrigo do n.º 4 serão adotadas em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no n.º 3 do artigo 11.º, 
tendo em consideração as observações do 
público nos termos do n.º 6-A. Sem 
prejuízo do n.º 6-D, essas decisões serão 
válidas durante um período máximo de 
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cinco anos.
Quando a Comissão entende que uma 
decisão ao abrigo do n.º 4 pode ser 
tomada, publicará o acordo ou regime na 
plataforma de transparência referida no 
artigo 24.º da Diretiva 2009/28/CE. Todas 
as partes constituintes do acordo ou 
regime serão reunidas num único 
documento. A Comissão publicará um 
anúncio convidando o público a enviar 
observações relativas ao acordo ou 
esquema. O período para observações não 
será inferior a dois meses após a data de 
publicação do anúncio.
A Comissão publicará um relatório sobre 
o acordo ou regime na plataforma de 
transparência. Durante a elaboração do 
relatório, a Comissão pode recorrer às 
competências especializadas de terceiros. 
Qualquer conflito de interesses 
relativamente a qualquer pessoa 
envolvida na elaboração do relatório deve 
ser identificado e resolvido.
Após a adoção de uma decisão ao abrigo 
do n.º 4, o acordo ou regime será 
publicado na plataforma de 
transparência. Todas as partes 
constituintes do acordo ou regime serão 
reunidas num único documento.
As decisões ao abrigo do n.º 4 deverão
indicar que qualquer pessoa singular ou 
coletiva pode apresentar à Comissão 
preocupações fundamentadas relativas ao 
funcionamento do acordo ou regime. A 
Comissão responderá, no prazo de dois 
meses, indicando se tenciona tomar novas 
medidas.
Quando a informação disponível suscita 
dúvidas sobre a continuidade do 
cumprimento dos requisitos dispostos n.º 5 
por um acordo ou regime relativamente 
ao qual tenha sido adotada uma decisão 
ao abrigo do n.º 4, a Comissão deverá 
avaliar o funcionamento prático do 
acordo ou regime. Para este fim, a 
Comissão está habilitada para aceder a 
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qualquer documento relevante produzido 
ou detido para fins do funcionamento do 
acordo ou regime.
Quando justificado por elementos de 
prova preliminares de deficiências graves 
no funcionamento do acordo ou regime, a 
Comissão deverá, sem demora, suspender 
a decisão ao abrigo do n.º 4 mediante um 
ato de execução adotado nos termos do 
procedimento consultivo referido no 
artigo 11.º, n.º 3. A suspensão será 
revogada da mesma forma quando a 
avaliação da Comissão concluir que o 
assunto foi resolvido.»

Or. en

Alteração 266
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-C – n.º 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. Ao artigo 7.º-C é aditado o seguinte 
n.º 9-A:
«9-A. Até [um ano a partir da entrada em 
vigor da presente diretiva] a Comissão 
deverá apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
analisando o funcionamento dos acordos 
ou regimes voluntários para os quais 
tenha sido adotada uma decisão ao abrigo 
do n.º 4 e identificando as melhores 
práticas. O relatório será baseado na 
melhor informação disponível, 
nomeadamente proveniente de consultas 
às partes interessadas e deverá ser 
baseado em experiência prática na 
aplicação dos acordos ou regimes. O 
relatório terá em consideração 
orientações e normas reconhecidas 
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internacionalmente relevantes, 
nomeadamente as desenvolvidas pela 
Organização Internacional de 
Normalização e pela Aliança 
Internacional para a Certificação e a 
Rotulagem Social e Ambiental (ISEAL). 
Relativamente a cada acordo e regime, no 
relatório será analisado, inter alia, o 
seguinte:
- independência, modalidade e frequência 
das auditorias;
- disponibilidade e experiência na 
aplicação de métodos para identificação e 
resolução de incumprimentos;
- transparência, nomeadamente em 
relação à acessibilidade do regime, à 
disponibilidade das traduções nas línguas 
oficiais dos países e regiões de 
proveniência da matéria-prima, 
acessibilidade de uma lista de operadores 
certificados e certificados relativos, 
acessibilidade de relatórios de auditores;
- participação dos interessados, 
particularmente no que se refere à 
consulta junto de comunidades indígenas 
e locais durante a elaboração e revisão do 
regime, bem como durante as auditorias;
- solidez geral do regime, em particular à 
luz das regras de acreditação, 
qualificação e independência dos 
auditores e organismos relevantes do 
regime;
- atualização de mercado do regime.
A Comissão deverá, se apropriado à luz 
do relatório, enviar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
alterar as disposições da presente diretiva 
relativas a regimes voluntários, visando 
promover as melhores práticas.»

Or. en
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Alteração 267
Jo Leinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-C – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao artigo 7.º-C é aditado o seguinte 
n.º 9-A:
«9-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 10.º-A para evitar a 
classificação fraudulenta de matérias-
primas como resíduos, caso não estejam 
em conformidade com o artigo 4.º da 
Diretiva 2008/98/CE ou um programa 
comparável de prevenção e gestão de 
resíduos. Esses atos delegados serão 
adotados até 31 de dezembro de 2015, 
pendendo as matérias-primas que não 
deverão ser consideradas resíduos para os 
fins da presente diretiva.»

Or. en

Alteração 268
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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



AM\937596PT.doc 39/100 PE513.033v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 270
Anne Delvaux
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1, alínea a), passa a ter a 
seguinte redação:
«a) Caso o anexo IV, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor edl para esses biocombustíveis ou 
biolíquidos, calculado de acordo com o 
anexo IV, parte C, ponto 7, seja 
equivalente ou inferior a zero, e quando 
as emissões estimadas ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo sejam 
nulas de acordo com o anexo V, parte B, 
utilizando esse valor por defeito, acrescido 
das emissões decorrentes das alterações 
indiretas do uso do solo em conformidade 
com o estabelecido no ponto 19-A da parte 
C do anexo IV;»

Or. en

Justificação

Inclusão de emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo no cálculo das emissões 
de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis a partir de 2018.

Alteração 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1, alínea a), passa a ter a 
seguinte redação:
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«a) Caso a parte A ou B do anexo IV 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor edl para esses biocombustíveis ou 
biolíquidos, calculado de acordo com o 
ponto 7 da parte C do anexo IV, seja 
equivalente ou inferior a zero, utilizando 
esse valor por defeito;»

Or. en

Alteração 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

-a-A) Ao n.º 1 é aditado o seguinte 
parágrafo:
«Os Estados-Membros devem assegurar 
que os cálculos referidos nas alíneas a), 
b) e c) incluem emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo de 
acordo com a anexo V, quando superiores 
à contribuição máxima em conformidade 
com o estabelecido no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d) da Diretiva 2009/28/CE.»

Or. en

Justificação

Referência à inclusão de emissões indiretas decorrentes do uso do solo no cálculo das 
emissões de gases com efeito de estufa de biocombustíveis acima do limite.

Alteração 273
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode decidir, mediante um 
ato de execução adotado nos termos do 
procedimento consultivo referido no 
artigo 11.º, n.º 3, que os relatórios 
referidos no n.º 3 contêm dados precisos 
para efeitos de medição das emissões de 
gases com efeito de estufa associadas ao 
cultivo de matérias-primas para 
biocombustíveis tipicamente produzidas 
nessas zonas para fins do estabelecido no 
artigo 7.º -B, n.º 2.

Suprimido

Or. fr

Alteração 274
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
10.º -A no que diz respeito à correção dos 
valores estimados típicos e por defeito nas 
partes B e E do anexo IV.

Suprimido

Or. fr

Alteração 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
10.º-A no que diz respeito à correção dos 
valores estimados típicos e por defeito nas 
partes B e E do anexo IV.»

Suprimido

Or. en

Alteração 276
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo V, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores de 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação, 
à inclusão, conforme adequado, de 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à revisão das 
categorias em que são atribuídas aos 
biocombustíveis emissões nulas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo e ao desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Suprimido
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Or. en

Justificação

Ver a justificação do considerando 19 e o artigo 7.º-A, n.º 6.

Alteração 277
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo V, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores de 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação, 
à inclusão, conforme adequado, de 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à revisão das 
categorias em que são atribuídas aos 
biocombustíveis emissões nulas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo e ao desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Suprimido

Or. es

Alteração 278
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
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Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo V, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores de 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação, 
à inclusão, conforme adequado, de
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à consideração das 
emissões de gases com efeito de estufa 
associadas ao transporte de 
matérias-primas, à revisão das categorias 
em que são atribuídas aos biocombustíveis 
emissões nulas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo e ao 
desenvolvimento de fatores aplicáveis a 
matérias-primas provenientes de materiais 
lignocelulósicos e celulósicos não 
alimentares.

Suprimido

Or. fr

Alteração 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 

Suprimido
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adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo V, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores de 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação, 
à inclusão, conforme adequado, de 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à revisão das 
categorias em que são atribuídas aos 
biocombustíveis emissões nulas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo e ao desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Or. en

Alteração 280
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do anexo V, incluindo a revisão da 
proposta relativa aos valores de alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, à introdução de novos valores a 
maiores níveis de desagregação, à inclusão, 
conforme adequado, de valores adicionais 
caso sejam comercializadas novas 
matérias-primas para biocombustíveis, à 
revisão das categorias em que são 
atribuídas aos biocombustíveis emissões 
nulas decorrentes de alterações indiretas 
do uso do solo e ao desenvolvimento de 

«6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A, no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do anexo V, ao estabelecimento de valores 
das alterações indiretas do uso do solo para 
cada ano legal de acordo com o anexo V, 
à introdução de novos valores a maiores 
níveis de desagregação (por exemplo, a 
nível de matérias-primas), à inclusão, 
conforme adequado, de valores adicionais 
caso sejam comercializadas novas 
matérias-primas para biocombustíveis, e ao 
desenvolvimento de fatores aplicáveis a 
matérias-primas provenientes de materiais 
lignocelulósicos e celulósicos não 
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fatores aplicáveis a matérias-primas 
provenientes de materiais lignocelulósicos 
e celulósicos não alimentares.

alimentares.»

Or. en

Justificação

Estabelecimento anual de valores de emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do 
solo.

Alteração 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
10.º-A no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo V, 
incluindo a revisão da proposta relativa aos 
valores de alterações indiretas do uso do 
solo de grupos de culturas, à introdução de 
novos valores a maiores níveis de 
desagregação, à inclusão, conforme 
adequado, de valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à consideração das 
emissões de gases com efeito de estufa 
associadas ao transporte de 
matérias-primas, à revisão das categorias 
em que são atribuídas aos biocombustíveis 
emissões nulas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo e ao 
desenvolvimento de fatores aplicáveis a 
matérias-primas provenientes de materiais 
lignocelulósicos e celulósicos não 
alimentares.

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
10.º-A no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo V, 
incluindo a revisão da proposta relativa aos 
valores de alterações indiretas do uso do 
solo de grupos de culturas, à introdução de 
novos valores a maiores níveis de 
desagregação, à inclusão, conforme 
adequado, de valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à consideração das 
emissões de gases com efeito de estufa 
associadas ao transporte de 
matérias-primas, à revisão das categorias 
em que são atribuídas aos biocombustíveis 
emissões nulas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo e ao 
desenvolvimento de fatores aplicáveis a 
matérias-primas provenientes de materiais 
lignocelulósicos e celulósicos não 
alimentares, desde que os atos delegados 
apoiem a investigação e o 
desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras, tendo em consideração a 
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necessidade de reforçar a segurança do 
aprovisionamento em combustíveis do tipo 
diesel que é utilizado pela maior parte do 
parque automóvel europeu.

Or. fr

Justificação

As medidas contempladas, no sentido de evitar insegurança que desencoraje o investimento, 
têm por finalidade o incentivo à investigação e ao desenvolvimento nos Estados-Membros e a 
satisfação das necessidades do mercado, tendo em conta as especificidades do parque 
automóvel europeu.

Alteração 282
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
10.º-A no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo V, 
incluindo a revisão da proposta relativa aos 
valores de alterações indiretas do uso do 
solo de grupos de culturas, à introdução de 
novos valores a maiores níveis de 
desagregação, à inclusão, conforme 
adequado, de valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à consideração das 
emissões de gases com efeito de estufa 
associadas ao transporte de 
matérias-primas, à revisão das categorias 
em que são atribuídas aos biocombustíveis 
emissões nulas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo e ao
desenvolvimento de fatores aplicáveis a 
matérias-primas provenientes de materiais 
lignocelulósicos e celulósicos não 

6. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
10.º-A no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo V, 
incluindo a revisão da proposta relativa aos 
valores de alterações indiretas do uso do 
solo de grupos de culturas, à introdução de 
novos valores a maiores níveis de 
desagregação, à inclusão, conforme 
adequado, de valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis, à consideração das 
emissões de gases com efeito de estufa 
associadas ao transporte de 
matérias-primas, à revisão das categorias 
em que são atribuídas aos biocombustíveis 
emissões nulas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo e ao 
desenvolvimento de fatores aplicáveis a 
matérias-primas provenientes de materiais 
lignocelulósicos e celulósicos não 
alimentares. Sempre que possível, os 
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alimentares. referidos atos delegados devem favorecer 
o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras e eficazes que deem resposta 
aos desafios ambientais.

Or. fr

Alteração 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A fim de proteger os investimentos já 
efetuados, relacionados com instalações 
que estavam em funcionamento a 1 de 
julho de 2014 ou antes dessa data, as 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo referidas no V da 
presente diretiva não devem ser 
consideradas nos cálculos realizados ao 
abrigo do n.º 1 relativamente à quota de 
consumo geral de biocombustíveis 
produzidos a partir de cereais e outras 
culturas ricas em amido e culturas 
açucareiras e oleaginosas ou outros tipos 
de culturas energéticas baseadas na terra 
até 31 de dezembro de 2017.

Or. en

Alteração 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo 
IV, nomeadamente mediante o aditamento 
de valores aplicáveis a novos modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

Or. en

Alteração 285
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:
«7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo 
IV, nomeadamente mediante o aditamento 
de valores aplicáveis a novos modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

Suprimido

Or. fr
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Alteração 286
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:
«7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo 
IV, nomeadamente mediante o aditamento 
de valores aplicáveis a novos modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 7.º-D contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não se insere no âmbito de 
aplicação dos atos delegados.

Alteração 287
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

«7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo IV, 
nomeadamente mediante o aditamento de 
valores aplicáveis a novos modos de 

«7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do anexo IV, 
nomeadamente mediante o aditamento de 
valores aplicáveis a novos modos de 
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produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas.»

Or. en

Justificação

Ver a justificação do considerando 19 e o artigo 7.º-A, n.º 6.

Alteração 288
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o nº 8-A seguinte:
«8-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A relativamente ao 
estabelecimento de definições 
pormenorizadas, incluindo especificações 
técnicas, exigidas para as categorias 
previstas no anexo IV, parte C, ponto 9.»

Or. es

Alteração 289
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-B) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 8-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) É aditado o nº 8-B seguinte:
«8-B. O mais tardar em 31 de dezembro 
de 2015, a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa para incorporar mais 
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 por meio de uma bonificação 
semelhante à definida para a biomassa 
obtida a partir de solos nas condições 
previstas no anexo IV, parte C, ponto 8.»

Or. es

Alteração 290
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 98/70/CE
Artigo 8-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

5. No artigo 8.º-A, o n.º 3 é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

«3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
respeito à revisão do limite do teor de 
MMT do combustível indicado no n.º 2. A 
referida revisão deve ser realizada com 
base nos resultados da avaliação efetuada 
com a metodologia de ensaio referida no 
n.º 1. O limite pode ser reduzido a zero se 
a avaliação do risco o justificar. Não pode 
ser aumentado, a menos que a avaliação 
do risco o justifique.
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Or. fr

Alteração 291
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No artigo 9.º, é aditado o seguinte n.º 
2-A:
«2-A. A Comissão deverá manter sob 
análise o desempenho de biocombustíveis 
sob todas as condições sazonais registadas 
na União Europeia para assegurar que a 
qualidade dos biocombustíveis usados em 
veículos não resulta na deterioração de 
emissões poluentes, de CO2 ou do 
desempenho geral do veículo.
Se necessário, a Comissão fica habilitada 
a adotar atos delegados nos termos do 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo I ou II da presente 
diretiva para introduzir parâmetros 
específicos, limites de ensaio e métodos de 
ensaio.»

Or. en

Justificação

É apropriado que as normas convencionais relativas a biocombustíveis sejam revistas para 
assegurar a qualidade elevada dos produtos disponibilizados aos consumidores. Se 
necessário, na Diretiva 98/70/CE devem ser estabelecidos os parâmetros importantes para 
assegurar a qualidade do biocombustível.

Alteração 292
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao artigo 9.º, é aditado o n.º 2-A 
seguinte:
«2-A. A Comissão deverá manter sob 
análise o desempenho de biocombustíveis 
sob todas as condições sazonais registadas 
na União Europeia para assegurar que a 
qualidade dos biocombustíveis usados em 
veículos não resulta na deterioração de 
emissões poluentes, de CO2 ou do 
desempenho geral do veículo. 
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 10.º-A no 
que diz respeito à adaptação ao progresso 
científico e técnico do anexo I ou II da 
presente diretiva para introduzir, se 
necessário, parâmetros específicos, limites 
de ensaio e métodos de ensaio.»

Or. en

Justificação

As normas convencionais relativas a biocombustíveis devem ser revistas para assegurar a 
qualidade elevada dos produtos disponibilizados aos consumidores. Se necessário, na 
Diretiva 98/70/CE devem ser estabelecidos os parâmetros para assegurar a qualidade do 
biocombustível.

Alteração 293
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10– n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

6. O artigo 10.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
respeito à adaptação ao progresso 
científico e técnico dos métodos analíticos 
autorizados referidos nos anexos I, II e 
III.»

Or. fr

Alteração 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
respeito à adaptação ao progresso científico 
e técnico dos métodos analíticos 
autorizados referidos nos anexos I, II e 
III.»

«1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
respeito à adaptação ao progresso científico 
e técnico dos métodos analíticos
autorizados referidos nos anexos I, II e 
III.»

Or. en

Alteração 295
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A
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Texto da Comissão Alteração

7. É aditado o seguinte artigo 10.º-A: Suprimido
«Artigo 10.º-A
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 
6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, é concedida por um período de 
tempo indeterminado a partir da data de 
entrada em vigor da presente diretiva.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 
6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.
4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.os 5, 
6 e 7, do artigo 8.º-A, n.º 3, e do artigo 
10.º, n.º 1, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação desses atos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem ambos 
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informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho, pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.»

Or. fr

Alteração 296
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 6
e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, é concedida por um período de tempo 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5 e 
7, no artigo 8.º-A, n.º 3 e no artigo 10.º, n.º 
1, é concedida à Comissão por um período 
de cinco anos a partir [da data de entrada 
em vigor da presente proposta de alteração 
da lei]. A Comissão elaborará um 
relatório relativo à delegação de poderes o 
mais tardar nove meses antes do final do 
período de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem, o mais tardar, três meses 
antes do final de cada período.

Or. en

Justificação

Coerente com a redação normalizada do Parlamento Europeu sobre os atos delegados.

Alteração 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 
6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, é concedida por um período de 
tempo indeterminado a partir da data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.º 5, 
no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, n.º 1, 
é concedida por um período de tempo 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 298
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 6 
e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, é concedida por um período de tempo 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 7 
e 8-A, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, é concedida por um período de 
tempo indeterminado a partir da data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. es

Alteração 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
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Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 6 
e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, é concedida por um período de tempo 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 1-
A, 5, 6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no 
artigo 10.º, n.º 1, é concedida por um 
período de tempo indeterminado a partir da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 300
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 6 
e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 7 
e 8, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. es
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Alteração 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 
6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.º 5, 
no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, n.º 1, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 302
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 6
e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5 e 
7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, n.º 
1, pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
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especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 5, 6 
e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 10.º, 
n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.os 1-
A, 5, 6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no 
artigo 10.º, n.º 1, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da publicação da decisão 
no Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 304
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.os 5, 6 
e 7, do artigo 8.º-A, n.º 3, e do artigo 10.º, 
n.º 1, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.»

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.os 5, 7 
e 8, do artigo 8.º-A, n.º 3, e do artigo 10.º, 
n.º 1, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.»

Or. es

Alteração 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.os 5, 
6 e 7, do artigo 8.º-A, n.º 3, e do artigo 
10.º, n.º 1, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desses atos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.º 5, 
do artigo 8.º-A, n.º 3, e do artigo 10.º, n.º 1, 
só entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
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O Parlamento Europeu ou o Conselho pode 
tomar a iniciativa de prorrogar o prazo por 
um período de dois meses.

Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.

Or. en

Alteração 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.os 5, 6 
e 7, do artigo 8.º-A, n.º 3, e do artigo 10.º, 
n.º 1, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.»

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.os 1-
A, 5, 6 e 7, do artigo 8.º-A, n.º 3, e do 
artigo 10.º, n.º 1, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desses atos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
O Parlamento Europeu ou o Conselho pode 
tomar a iniciativa de prorrogar o prazo por 
um período de dois meses.»

Or. en

Alteração 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto -1 (novo)
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Diretiva 2009/28/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

-1. O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redação:
«A presente diretiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
objetivos nacionais obrigatórios para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis no consumo final bruto 
de energia [...]. Estabelece regras em 
matéria de transferências estatísticas 
entre Estados-Membros, projetos 
conjuntos entre Estados-Membros e com 
países terceiros, garantias de origem, 
procedimentos administrativos, 
informação e formação e acesso à rede de 
eletricidade no que se refere à energia 
produzida a partir de fontes renováveis.
Estabelece critérios de sustentabilidade 
para os biocombustíveis e biolíquidos.

Or. it

Alteração 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto -1 (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 2.º, a alínea e) passa a ter a 
seguinte redação:
«e) "Biomassa": a fração biodegradável 
de produtos, resíduos e detritos de origem 
biológica provenientes da agricultura 
(incluindo substâncias de origem vegetal e 
animal), da exploração florestal e de 
indústrias afins, incluindo da pesca e da 
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aquicultura, bem como a fração 
biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos, mas excluindo a silvicultura e 
outras frações da madeira que sejam 
industrial ou economicamente 
reutilizáveis ou recicláveis para outros 
usos industriais;»

Or. en

Alteração 309
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 2.º, a alínea k) passa a ter 
a seguinte redação:
«k) «Regime de apoio», qualquer 
instrumento, sistema ou mecanismo 
aplicado por um Estado-Membro ou por 
um grupo de Estados-Membros, que 
promova a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, graças a 
uma redução do custo dessa energia, 
através do aumento do preço de venda ou 
do volume de aquisição da mesma, por
meio de uma obrigação de utilizar esse 
tipo de energia ou de outra medida 
incentivadora; estão incluídos, 
designadamente, a ajuda ao investimento, 
as isenções ou reduções fiscais, o 
reembolso de impostos, os regimes de 
apoio associados à obrigação de utilização 
de energias renováveis, nomeadamente os 
que utilizam certificados verdes, e os 
regimes de apoio direto ao preço, 
nomeadamente as tarifas de aquisição e 
os pagamentos de prémios; os regimes de 
apoio não devem criar distorções no 
mercado das matérias-primas de outros 
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setores industriais utilizadores 
tradicionais da mesma matéria-prima.»

Or. fr

Alteração 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto -1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A alínea k) do artigo 2º passa a ter a 
seguinte redação:
«k) "Regime de apoio": qualquer 
instrumento, sistema ou mecanismo 
aplicado por um Estado-Membro ou por 
um grupo de Estados-Membros que 
promove a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, 
reduzindo o custo dessa energia, 
aumentando o preço pelo qual esta pode 
ser vendida ou aumentando, por meio da 
obrigação de utilizar energias renováveis 
ou de outra forma, o volume das 
aquisições de energias renováveis. Estão 
incluídos, designadamente, a ajuda ao 
investimento, as isenções ou reduções 
fiscais, o reembolso de impostos, os 
regimes de apoio à obrigação de 
utilização de energias renováveis, 
nomeadamente os que utilizam 
certificados verdes, e os regimes de apoio 
direto ao preço, nomeadamente as tarifas 
de aquisição e os pagamentos de prémios; 
os regimes de apoio não devem criar 
distorção do mercado no preço da 
matéria-prima para outros setores 
industriais que tradicionalmente utilizem 
as mesmas matérias-primas;»

Or. en
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Alteração 311
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-A) "Biomassa que não provoca 
alterações indiretas do uso do solo", a 
biomassa que cumpre um dos critérios 
estabelecidos no anexo VIII.»

Or. en

Alteração 312
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-B (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-B) "Biocombustível convencional", 
qualquer biocombustível composto por 
óleo vegetal ou qualquer biocombustível 
produzido a partir de amido (proveniente 
de resíduos ou não), gorduras animais 
(provenientes de resíduos ou não), ou 
açúcar.»

Or. en
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Alteração 313
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 2.º, é inserida a seguinte 
alínea:
«p-A) "Biocombustíveis avançados": 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não competem 
diretamente com as culturas de alimentos 
para consumo humano e animal. No 
anexo IX consta uma lista não exaustiva 
de biocombustíveis avançados. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 25.º-B a fim de 
adaptar a lista aos progressos técnicos e 
científicos.»

Or. es

Alteração 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-A) "Biocombustível avançado": 
material biológico relativamente ao qual 
utilizações alternativas estejam associadas 
a importantes emissões de metano ou de 
óxido nitroso sem que seja produzida 
energia utilizável, em conformidade com 
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a definição constante do anexo IX. São 
conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 25.º, alínea b), com o objetivo de 
adaptar a lista em questão à luz dos 
progressos científicos e tecnológicos.»

Or. sv

Alteração 315
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-C (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-C. No artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-C) "Biocombustível avançado", 
biocombustível comummente designado 
de «segunda geração» ou «terceira 
geração» e que não inclui nenhum 
biocombustível convencional. O 
biocombustível produzido a partir de 
materiais celulósicos contidos em culturas 
convencionais ou nos coprodutos 
produzidos por processos de 
biocombustíveis convencionais é 
considerado biocombustível avançado.»

Or. en

Alteração 316
Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-A) "Combustíveis com baixo teor de 
carbono", combustíveis que têm emissões 
de gases com efeito de estufa em todo o 
ciclo de vida com uma redução no mínimo 
de 50 % por comparação com as normas 
mínimas para os combustíveis com base 
nas emissões de gases com efeito de estufa 
ao longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia dos combustíveis fósseis em 
2010.»

Or. en

Justificação

É importante encorajar a procura e a promoção de combustíveis com baixo de teor de 
carbono.

Alteração 317
Bas Eickhout

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-A) "captura de carbono e utilização 
para fins de transporte", processo que 
captura fluxos de gases residuais ricos em 
carbono (CO/CO2) de fontes de energia 
não renováveis e transforma os mesmos 
em combustíveis usados no setor dos 
transportes;»

Or. en
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Alteração 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-A) "detrito de processamento", uma 
substância que não constitui o produto 
final que o processo de produção tem 
diretamente por objetivo produzir. Não 
representa o objetivo primário do processo 
de produção e este não foi 
deliberadamente alterado para o 
produzir.»

Or. en

Justificação

Existem várias interpretações de resíduos em toda a Europa. Por razões de clareza, convém 
incluir definições claras. Esta definição foi atribuída na Comunicação da Comissão sobre a 
aplicação prática do regime de sustentabilidade da UE para os biocombustíveis e biolíquidos 
e sobre as regras de contabilização dos biocombustíveis (2010/C 160/2).

Alteração 319
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

a) O título passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«Objetivos nacionais obrigatórios e 
medidas para a utilização de energia 
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proveniente de fontes renováveis».

Or. fr

Alteração 320
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo 
parágrafo:

Suprimido

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

Or. en

Alteração 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo 
parágrafo:

Suprimido

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

Or. it

Alteração 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo 
parágrafo:

Suprimido

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

Or. en

Alteração 323
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo 
parágrafo:

Suprimido

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

Or. es

Alteração 324
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo 
parágrafo:

Suprimido

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

Or. fr
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Alteração 325
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo 
parágrafo:

Suprimido

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

Or. de

Justificação

A decisão sobre as medidas necessárias para alcançar objetivos nacionais globais 
vinculativos no domínio da utilização da energia proveniente de fontes renováveis deveria 
ficar a cargo dos Estados-Membros, de acordo com o princípio da subsidiariedade.

Alteração 326
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 1 é aditado o seguinte segundo Suprimido
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parágrafo:
«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
a partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido e culturas açucareiras e 
oleaginosas não deve ser superior à 
quantidade de energia correspondente à 
contribuição máxima conforme fixada no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d).»

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 327
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos 
convencionais e avançados produzidos a 
partir das matérias-primas estabelecidas 
no anexo IX não deve ser superior à 
quantidade de energia correspondente à 
contribuição máxima conforme fixada no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d).»

Or. en
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Justificação

Deve ser considerado um objetivo conjunto para biocombustíveis convencionais e avançados.

Alteração 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. sv

Alteração 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos a 
partir de cereais e outras culturas ricas em 
amido e culturas açucareiras e oleaginosas 
não deve ser superior à quantidade de 

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

matéria-prima obtida de terras geridas de 
forma a aumentar a capacidade de 
absorção de carbono do terreno e a 
proteger a fertilidade do solo, e não deve 
ser superior à quantidade de energia 
correspondente à contribuição máxima 
conforme fixada no artigo 3.º, n.º 4.»

Or. en

Alteração 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 331
Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 1 é aditado o seguinte 
parágrafo:

«Em 2020, pelo menos 3 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados. Em 2025, pelo menos 5 % do 
consumo final de energia nos transportes 
será efetuado com energia de 
biocombustíveis avançados.»

Or. en

Alteração 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea -i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-i) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«4. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de
fontes de energia avançadas para 
transportes consumida por todos os modos 
de transporte em 2020 represente, pelo 
menos, 3 % do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.»

Or. en

Justificação

A alteração substitui o objetivo de 10 % para biocombustíveis em transporte com um objetivo 
de 3 % para fontes de energia avançadas para transportes, ou seja biocombustíveis 
avançados e captura e utilização de carbono para transporte (por exemplo, utilizando gases 
residuais industriais inevitáveis para alimentar a fermentação microbiana, visando produzir 
combustível líquido ou gasoso). Tendo em consideração a contabilidade múltipla, isto 
ascende a um objetivo quantitativo semelhante ao da proposta da Comissão sem recorrer à 



AM\937596PT.doc 81/100 PE513.033v01-00

PT

utilização de colheitas baseadas no solo.

Alteração 333
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea –i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-i) o primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«4. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida por todos os 
modos de transporte em 2020 represente, 
pelo menos, 8 % do consumo final de 
energia nos transportes nesse 
Estado-Membro.»

Or. fr

Alteração 334
Anne Delvaux

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea -i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-i) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«4. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida por todos os 
modos de transporte em 2020 represente, 
pelo menos, 10 % do consumo final de 
energia nos transportes nesse 
Estado-Membro. Os Estados-Membros
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podem estabelecer derrogações ao 
presente objetivo nas seguintes condições:
- se o Estado-Membro atingir os objetivos 
fixados nos n.os 1 e 2;
- se o consumo total de energia no setor 
dos transportes do Estado-Membro não 
exceder as previsões no âmbito do plano 
de ação nacional em matéria de energias 
renováveis;
- se o Estado-Membro demonstrar que a 
derrogação permite o cumprimento dos 
objetivos fixados nos n.os 1 e 2 mediante 
custos pouco significativos e que, neste 
sentido, se compromete a tentar 
ultrapassar esses objetivos.»

Or. en

Justificação

O objetivo de 10 % de energias renováveis nos transportes pode produzir efeitos perversos 
(por exemplo, uma dinamização excessiva dos agrocombustíveis que concorrem com a 
alimentação). Afigura-se útil permitir aos Estados-Membros cumprir os seus objetivos de 
forma alternativa.

Alteração 335
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea –i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-i) o primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«4. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida por todos os 
modos de transporte em 2020 represente, 
pelo menos, 10 % do consumo final de 
energia nos transportes nesse 
Estado-Membro e deve assegurar que a 
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sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis no setor petrolífero em 
2020 represente, pelo menos, 10 % do 
consumo final de energia do setor 
petrolífero nesse Estado-Membro.»

Or. fr

Alteração 336
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea -i (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1-A e 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-i) Após o primeiro parágrafo, são 
inseridos os seguintes parágrafos:
«Em 2020, pelo menos 2 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados.
Em 2025, pelo menos 4 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados.»

Or. es

Alteração 337
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea –i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)
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Texto da Comissão Alteração

-i) após o primeiro parágrafo são aditados 
os seguintes parágrafos:
«Em 2020, pelo menos 2 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia proveniente de 
biocombustíveis avançados.
Em 2025, pelo menos 4 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia proveniente de 
biocombustíveis avançados.»

Or. fr

Alteração 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 4 é alterado do seguinte modo: c) É suprimido o n.º 4.

i) na alínea b), é aditado o seguinte 
período:
«O presente travessão é aplicável sem 
prejuízo do disposto no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea a), e no artigo 3.º, n.º 4, alínea d);»
ii) é aditada a seguinte alínea d):
«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia 
proveniente de biocombustíveis 
produzidos a partir de cereais e outras 
culturas ricas em amido e culturas 
açucareiras e oleaginosas não deve ser 
superior a 5 % - quota estimada no final 
de 2011 - do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.»
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iii) É aditada a seguinte alínea e):
«A contribuição dos:
i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, parte A, deve ser considerada como 
tendo quatro vezes o seu teor energético; 
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, parte B, deve ser considerada como 
tendo duas vezes o seu teor energético; 
iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii). 
A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras 
contabilísticas estabelecidas na presente 
diretiva. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º, alínea b), no que diz 
respeito à lista de matérias-primas 
definida no anexo IX.»

Or. it

Justificação

Para resolver eficazmente o problema da sustentabilidade dos biocombustíveis é necessário 
eliminar a causa desse problema, ou seja, revogar a quota vinculativa de 10 % definida da 
Diretiva 2009/28/CE. Além disso, a fim de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
no setor dos transportes, existem alternativas válidas e menos problemáticas como, por 
exemplo, uma maior eficiência dos veículos ou o incentivo aos transportes públicos 
(especialmente, os transportes ferroviários).

Alteração 339
Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

i) na alínea b), é aditado o seguinte 
período:

Suprimido

«O presente travessão é aplicável sem 
prejuízo do disposto no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea a), e no artigo 3.º, n.º 4, alínea d);»

Or. es

Alteração 340
Bas Eickhout

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

i) na alínea b), é aditado o seguinte 
período:

i) a alínea b) passa a ter a seguinte 
redação:

«O presente travessão é aplicável sem 
prejuízo do disposto no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea a), e no artigo 3.º, n.º 4, alínea d);»

«b) No cálculo do numerador, ou seja a 
quantidade de energia proveniente de 
fontes renováveis e da captura e utilização 
de carbono consumida em transportes 
para os fins indicados no n.º 1, os tipos de 
energia renovável avançada produzidos a 
partir das matérias-primas especificadas 
no Anexo IX, serão tidas em conta a 
eletricidade e energia renováveis 
produzidas a partir da captura e utilização 
de carbono para fins de transporte. O 
presente travessão é aplicável sem prejuízo 
do disposto no artigo 17.º, n.º 1, alínea a), e 
no artigo 3.º, n.º 4, alínea d);»

Or. en
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Justificação

Os biocombustíveis avançados, a eletricidade renovável e a captura e utilização de carbono 
em transportes (por exemplo, utilizando gases residuais industriais inevitáveis para alimentar 
a fermentação microbiana para produzir combustível líquido ou gasoso) seriam 
contabilizados no objetivo de 3 % para fontes de energia avançada em transportes. 

Alteração 341
Anne Delvaux

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c) – segunda frase

Texto da Comissão Alteração

i-A) Na alínea c), a segunda frase passa a 
ter a seguinte redação:
«Além disso, no cálculo da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por veículos elétricos 
(rodoviários e não rodoviários), esse 
consumo deve ser considerado igual a 
cinco vezes o conteúdo em energia 
renovável da eletricidade de carga.»

Or. en

Alteração 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c) – segunda frase

Texto da Comissão Alteração

i-A) A segunda frase da alínea c) passa a 
ter a seguinte redação:
«Além disso, no cálculo da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis 
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consumida por veículos rodoviários 
elétricos, esse consumo deve ser 
considerado igual a cinco vezes o 
conteúdo em energia renovável da 
eletricidade de carga.»

Or. en

Alteração 343
Bas Eickhout

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c) – segunda frase

Texto da Comissão Alteração

i-A) A segunda frase da alínea c) passa a 
ter a seguinte redação:
«Além disso, no cálculo da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por veículos rodoviários 
elétricos, esse consumo deve ser 
considerado igual a quatro vezes o 
conteúdo em energia renovável da 
eletricidade de carga.»

Or. en

Alteração 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c) – segunda frase

Texto da Comissão Alteração

i-A) A segunda frase da alínea c) passa a 
ter a seguinte redação:
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«Além disso, no cálculo da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por veículos rodoviários 
elétricos e carris eletrificados, esse 
consumo deve ser considerado igual a 2,5 
vezes o conteúdo em energia renovável da 
eletricidade de carga.»

Or. en

Alteração 345
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

ii) é aditada a seguinte alínea d): Suprimido
«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia 
proveniente de biocombustíveis 
produzidos a partir de cereais e outras 
culturas ricas em amido e culturas 
açucareiras e oleaginosas não deve ser 
superior a 5 % - quota estimada no final 
de 2011 - do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.»

Or. es

Alteração 346
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

numerador:

i) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no artigo 
21.º, n.º 2 não deve ser inferior a 2 % do 
consumo total de energia nos transportes 
em 2020; e
ii) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares não deve ser inferior 
a 8 % do consumo total de energia.»

Or. de

Justificação

A ponderação dupla e a ponderação quádrupla causariam distorções em mercados de 
matérias-primas importantes e os métodos existentes de reciclagem de resíduos de 
matérias-primas seriam eliminados do mercado. Tal provocaria um aumento da produção de 
resíduos e o chamado «turismo de resíduos global» para a UE.

Alteração 347
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador,
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i) a quota de energia proveniente dos 
biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX 
deve representar pelo menos 2 % do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020; e
ii) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares não deve ser inferior 
a 8 % [10 %] do consumo final de 
energia.

Or. en

Alteração 348
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador:

i) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX
não deve ser inferior a 2 % do consumo 
final de energia nos transportes em 2020; e
ii) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares não deve ser inferior 
a 8 % do consumo final de energia.»
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Or. de

Justificação

A introdução de um limite de 5 % para a primeira geração de biocombustíveis ameaça o 
objetivo estabelecido pela Diretiva 2009/28/CE, que determina que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis nos transportes até 2020 constitua, pelo menos, 10 % do seu 
consumo final de energia. Os biocombustíveis avançados ainda estão em fase de 
desenvolvimento e não estarão disponíveis a nível comercial nesta década. Por conseguinte, é 
necessário criar uma quota separada de 2 %.

Alteração 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, i) a quota de energia 
proveniente de biocombustíveis da lista de 
matérias-primas indicadas na parte A do 
anexo IX e na parte B do anexo IX deve 
representar, pelo menos, de 2 % do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020 e ii), a quota de energia de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido e 
culturas açucareiras deve ser de 8 % do 
consumo final de energia no setor 
petrolífero em 2020.

Or. fr

Justificação

Por conseguinte, é conveniente incentivar a I&D em todos os domínios com grande potencial, 
seja através do conteúdo energético ou através da fixação de objetivos secundários de 
misturas, conferindo uma visibilidade e proporcionando uma atividade aos investidores, em 
função da maturidade dos setores.

Alteração 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea ii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis avançados não deve 
ser inferior a 2 % do consumo final de 
energia nos transportes em 2020.

Or. en

Alteração 351
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis avançados não deve 
ser inferior a 2 % do consumo final de 
energia nos transportes em 2020.

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. Os 
biocombustíveis ainda estão em desenvolvimento e, de acordo com um projeto de estudo da 



PE513.033v01-00 94/100 AM\937596PT.doc

PT

FAO, não serão plenamente comercializáveis durante a década atual. No sentido de 
proporcionar o acesso ao mercado dos biocombustíveis avançados, é necessário criar uma 
quota separada de 2 %.

Alteração 352
Paolo Bartolozzi

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, parte A (biocombustíveis avançados), 
devem representar no mínimo 3 % do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020. Os biocombustíveis produzidos a 
partir das matérias-primas enumeradas 
no anexo IX, parte B, devem ser 
considerados como tendo duas vezes o seu 
teor energético.

Or. en

Alteração 353
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido e 
culturas açucareiras e oleaginosas não 

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis convencionais e 
avançados não deve ser superior a 8 % -
quota estimada no final de 2011 - do 
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deve ser superior a 5 % - quota estimada no 
final de 2011 - do consumo final de energia 
nos transportes em 2020.»

consumo final de energia nos transportes 
em 2020.

Or. en

Justificação

Deve ser considerado um objetivo conjunto para biocombustíveis convencionais e avançados.

Alteração 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) A quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido e 
culturas açucareiras, oleaginosas e 
energéticas não deve ser superior a 3 % -
quota estimada no final de 2011 - do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020.

Or. en

Alteração 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 

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

culturas oleaginosas não deve ser superior 
a 4 % - quota estimada no final de 2011 -
do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.»

Or. sv

Alteração 356
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido,
culturas açucareiras e oleaginosas e outras 
culturas energéticas provenientes do solo
não deve ser superior a 4 % - quota 
estimada no final de 2011 - do consumo 
final de energia nos transportes em 2020.

Or. en

Alteração 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido e 

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

culturas oleaginosas e outras culturas 
energéticas, tal como estabelecido no 
anexo VIII, parte A, não deve ser superior 
a 7 % - quota estimada no final de 2011 -
do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.

Or. en

Justificação

Um problema não deve ser resolvido criando um outro problema. Os fatores de multiplicação 
propostos para os biocombustíveis «avançados» podem precipitar a sua produção, com 
consequências não suficientemente claras, atualmente, para o ecossistema florestal e para a
fertilidade dos solos e ecossistemas.

Alteração 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 359
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea ii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto que acompanha a presente proposta reconhece a dificuldade de 
estimar o volume exato de emissões resultantes de alterações indiretas da utilização dos 
solos. Devido a estas incertezas é aconselhável agir com precaução. Contudo, uma conclusão 
afigura-se mais estável: existe uma diferença óbvia entre o bioetanol e o biodiesel no que se 
refere a emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo. As emissões diretas e ligadas 
às alterações indiretas do uso do solo são muito inferiores, por isso o uso de bioetanol reduz 
significativamente as emissões do setor dos transportes. Esta diferença deve estar refletida na 
revisão atual das diretivas.

Alteração 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) No cálculo de biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido e 
culturas açucareiras e oleaginosas não deve 
ser superior a 5 % - quota estimada no final 
de 2011 - e a quota de eletricidade 
renovável utilizada em transportes 
rodoviários e ferroviários, ou a utilização 
de combustíveis renováveis de origem não 
biológica, não deve ser inferior a 2,5 %,
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do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.

Or. en

Alteração 361
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) É aditada a seguinte alínea d-A):
«d-A) A quota de energia proveniente de 
fontes renováveis deve ser mantida pelos 
Estados-Membros, pelo menos, no nível 
previsto no primeiro parágrafo nos anos 
posteriores a 2020.»

Or. en

Justificação

Os objetivos em matéria de política climática da UE devem ser alargados ao período 
pós-2020. Por sua vez, os investimentos existentes e novos exigem um quadro jurídico estável 
e proteção das suas legítimas expectativas.

Alteração 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) É aditada a seguinte alínea:
«d-A) Em 2020, pelo menos 3 % do 
consumo final de energia nos transportes 
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será efetuado com energia de 
biocombustíveis avançados.»

Or. sv

Alteração 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) É aditada a seguinte alínea d-A):
«d-A) A contribuição dos biocombustíveis 
avançados deve representar, no mínimo, 
3 % do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.»

Or. en


