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Alteração 364
Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«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. en
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Alteração 365
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«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. de
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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 366
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«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 
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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. en

Justificação

A contabilização múltipla é um truque estatístico que induziria a opinião pública em erro 
acerca da verdadeira contribuição dos biocombustíveis avançados e comprometeria os 
objetivos climáticos para 2020, colocaria em causa os objetivos das Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE, reduziria a disponibilidade de fontes de energia renováveis para o setor dos 
transportes, aumentaria a dependência energética da UE e adiaria a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa no setor dos transportes. Os biocombustíveis avançados ainda 
estão em desenvolvimento e, de acordo com um estudo preliminar da FAO, não estarão 
completamente disponíveis a nível comercial na década atual.

Alteração 367
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«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.
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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. de

Justificação

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

Alteração 368
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«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 
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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. de

Justificação

A consideração múltipla é estatisticamente difícil porque gera biocombustíveis «virtuais», 
pondo, portanto, em causa as metas da UE para 2020 em matéria de clima. A proposta da 
Comissão induz o público em erro quanto à contribuição real dos biocombustíveis 
avançados, que se limita a um quarto do valor percetível. A consideração múltipla levaria, 
portanto, a um aumento do uso de combustíveis fósseis no setor dos transportes da UE.

Alteração 369
Sophie Auconie

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
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«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. fr

Alteração 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

«A contribuição dos: Suprimido
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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.

Or. sv

Alteração 371
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

«A contribuição dos: Suprimido
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.

Or. en



AM\937597PT.doc 11/92 PE513.034v01-00

PT

Justificação

A contabilização múltipla não é um instrumento eficaz para a consecução dos objetivos 
estabelecidos na presente diretiva, pelo que deve ser eliminada do seu texto.

Alteração 372
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

«A contribuição dos: Suprimido
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.

Or. es

Alteração 373
Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

«A contribuição dos: Suprimido
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.

Or. en

Alteração 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 375
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e) – parágrafo 1 – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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;

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

Or. en

Justificação

Deve aplicar-se apenas um nível de contabilização múltipla, pois dois níveis seriam 
problemáticos em termos de neutralidade tecnológica e concorrencial. Por que motivos são 
certas matérias-primas melhores do que outras? E quem o determina? A contabilização 
quadruplicada desincentiva o investimento em biocombustíveis contabilizados duas vezes, 
pondo em causa os volumes adequados para cumprir o objetivo. Dois níveis de 
contabilização múltipla criam incerteza nos investidores e financiadores, em especial se o 
mercado estiver próximo ou acima do objetivo.

Alteração 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

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;

i) biocombustíveis produzidos a partir dos 
resíduos enumerados no anexo IX, parte 
A, deve ser considerada como tendo quatro 
vezes o seu teor energético;

Or. en

Alteração 377
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e) – parágrafo 1 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve aplicar-se apenas um nível de contabilização múltipla, pois dois níveis seriam 
problemáticos em termos de neutralidade tecnológica e concorrencial. Por que motivos são 
certas matérias-primas melhores do que outras? E quem o determina? A contabilização 
quadruplicada desincentiva o investimento em biocombustíveis contabilizados duas vezes, 
pondo em causa os volumes adequados para cumprir o objetivo. Dois níveis de 
contabilização múltipla criam incerteza nos investidores e financiadores, em especial se o 
mercado estiver próximo ou acima do objetivo.

Alteração 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e) – parágrafo 1 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As matérias-primas enumeradas no anexo IX, parte B, não devem ser sujeitas a um 
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multiplicador para a realização do objetivo de 3 % de fontes de energia avançadas no setor 
dos transportes.

Alteração 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e) – parágrafo 1 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX, 
exceto os óleos alimentares usados e as 
gorduras animais, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético;

Or. en

Alteração 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e) – parágrafo 1 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

ii) biocombustíveis produzidos a partir dos 
resíduos enumerados no anexo IX, parte 
B, deve ser considerada como tendo duas 
vezes o seu teor energético;

Or. en
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Alteração 381
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal como consta do seu artigo 1.º, o âmbito de aplicação da Diretiva relativa às energias 
renováveis «estabelece um quadro comum para a promoção de energia proveniente das 
fontes renováveis». Por conseguinte, não há qualquer razão para abrir a presente diretiva 
aos combustíveis produzidos a partir de matérias-primas de origem não renovável.

Alteração 382
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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.

iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo duas vezes o seu 
teor energético.

Or. en
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Justificação

O termo «combustíveis líquidos e gasosos produzidos a partir de energias renováveis de 
origem não biológica» é um termo difícil de compreender e deve ser definido na presente 
diretiva, podendo, para efeitos da mesma, ser entendido como, por exemplo, hidrogénio ou 
oxigénio produzido a partir de energia solar ou eólica.

Alteração 383
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

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.

iii) captura e utilização de carbono no 
setor dos transportes deve ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor 
energético.

Or. en

Justificação

Os combustíveis líquidos e gasosos produzidos a partir de energias renováveis de origem não 
biológica passaram para o anexo IX, parte A, devendo a sua contribuição ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor energético para a realização do objetivo de 3 % de fontes 
de energia avançadas no setor dos transportes.

Alteração 384
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

iii) combustíveis líquidos e gasosos iii) combustíveis líquidos e gasosos 
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produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o seu 
teor energético.

produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o seu 
teor energético, mas apenas se a sua 
produção utilizar água não potável e/ou 
água que não possa utilizada para 
irrigação.

Or. en

Justificação

A disponibilidade de água potável e de água para irrigação é já um problema e, num futuro 
próximo, será um dos problemas mais importantes a nível mundial. Assim, não deve ser 
desperdiçada em tecnologias imaturas de conversão de eletricidade em gás e de eletricidade 
em combustíveis líquidos com uma baixa eficiência de conversão.

Alteração 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) A quota dos biocombustíveis 
produzidos a partir de materiais 
lignocelulósicos deve ser igual a, pelo 
menos, 1 % do consumo final de energia 
nos transportes em 2020;

Or. fr

Alteração 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

iii-B) A quota dos biocombustíveis 
produzidos a partir dos materiais que 
constam na parte A do anexo IX deve
representar, pelo menos, 2 % do consumo 
final de energia nos transportes em 2020.

Or. fr

Alteração 387
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

Os materiais que foram intencionalmente 
modificados de modo a serem 
contabilizados como resíduos não são 
considerados nas subalíneas i) a iii).

Or. fr

Alteração 388
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Disposição desnecessária se houver apenas um nível de contabilização múltipla.

Alteração 389
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada para ser 
contabilizada como resíduo e devem 
tomar medidas adequadas para combater 
a fraude.

Or. es

Alteração 390
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada.

Or. en
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Alteração 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão propõe um procedimento pelo 
qual os Estados-Membros devem 
assegurar que nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas ii) a iii).

Or. en

Alteração 392
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
são tomadas medidas adequadas aquando 
da deteção de uma fraude.

Os Estados-Membros e a Comissão 
garantem, através de um sistema europeu 
unificado de registo, que os 
biocombustíveis abrangidos pelas 
subalíneas i) e iii) não são contabilizados 
várias vezes no sentido de respeitar os 
objetivos aos quais se faz referência no 
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presente artigo.
Os Estados-Membros e a Comissão 
garantem a rastreabilidade dos 
biocombustíveis abrangidos pelas 
subalíneas i) a iii) através do sistema de 
gestão dos resíduos previsto na Diretiva 
2008/98/CE. É criado um sistema 
semelhante para os resíduos e detritos.

Or. fr

Alteração 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem basear-se 
num sistema de registo independente à 
escala europeia para verificar a origem e 
a rastreabilidade de todos os 
biocombustíveis, nomeadamente dos 
biocombustíveis avançados enumerados 
no anexo IX ou elegíveis para um 
incentivo suplementar ou um objetivo 
distinto a nível da UE ou nacional. Esse 
registo deve consistir numa única base de 
dados que certifique todos os volumes de 
biocombustíveis desde a origem até ao 
consumo final. O registo visa evitar várias 
declarações não fiáveis dos mesmos 
volumes ao abrigo de dois ou mais 
regimes nacionais ou europeus, deve 
registar os biocombustíveis desde a sua 
origem e deve assegurar que nenhuma 
matéria-prima seja intencionalmente 
modificada a fim de ser abrangida pelas 
categorias indicadas nas subalíneas i) a iii).

Or. en
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Alteração 394
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema de registos independente à 
escala europeia, a fim de garantir a 
origem e a rastreabilidade de todos os 
biocombustíveis avançados constantes no 
anexo IX ou elegíveis para medidas de 
incentivo. Esse registo consiste numa base 
de dados única que permite a certificação 
dos volumes dos biocombustíveis 
avançados desde a sua origem até ao 
consumo final. O registo destina-se, 
nomeadamente, a evitar as múltiplas 
notificações fraudulentas respeitantes aos 
mesmos volumes em dois ou mais regimes 
nacionais ou europeus, a assegurar a 
rastreabilidade dos biocombustíveis desde 
a sua origem e a garantir que nenhuma 
matéria-prima seja intencionalmente 
modificada a fim de ser abrangida pelas 
categorias indicadas nas subalíneas i) a iii).

Or. fr

Alteração 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

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

Os 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 Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até 31 de 
dezembro de 2017, sobre a aplicação do 
disposto na alínea e) e as medidas 
tomadas pelos Estados-Membros para 
assegurar que as matérias-primas 
abrangidas pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii) não sejam 
intencionalmente modificadas.

Or. en

Alteração 396
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O artigo 3.º contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não se insere no âmbito de 
aplicação dos atos delegados.

Alteração 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto da Comissão Alteração

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.»

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 de 
execução em conformidade com o artigo 
25.º, alínea b), no que diz respeito à lista de 
matérias-primas definida no anexo IX.»

Or. en

Alteração 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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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.»

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, sob reserva de incentivarem a 
investigação e o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras nos 
Estados-Membros e terem em 
consideração a necessária melhoria da 
segurança do aprovisionamento em 
matéria de biocombustíveis do tipo diesel.

Or. fr

Alteração 399
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover tecnologias e 
processos que permitam uma redução 
elevada dos gases com efeito de estufa alta 
sem causar alterações indiretas do uso do 
solo, os biocombustíveis e biolíquidos que 
permitam reduzir em pelo menos 75 % as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
que não utilizem matérias-primas cujas 
emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo sejam 
considerados nulas conforme descrito no 
anexo V, parte B, são considerados como 
tendo duas vezes o seu teor energético em 
termos de contabilização nacional.

Or. en

Alteração 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

A execução do disposto na presente alínea 
não é aplicável aos resíduos específicos 
nos termos do anexo IX até à adoção de 
critérios de sustentabilidade a nível da 
UE.

Or. en

Alteração 401
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia propõe ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
soluções harmonizadas para a questão 
das fraudes em matéria de contabilização 
dupla, resultantes de uma aplicação 
incorreta dos critérios definidos na 
subalínea iii).

Or. fr

Alteração 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

iii-A) É aditada a seguinte alínea e-A):
«e-A) Para efeitos de cumprimento do 
objetivo referido no presente número, os 
Estados-Membros podem atingir a sua 
quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais, outras culturas ricas em amido, 
açucareiras e oleaginosas e outras 
culturas energéticas em terrenos através 
de aumentos da energia proveniente de 
fontes renováveis que não a biomassa, 
como a energia eólica, solar, geotérmica 
ou das marés, se a energia assim 
produzida acrescer às projeções 
constantes dos seus planos de ação 
nacionais para as energias renováveis 
notificados ao abrigo do artigo 4º, n.º 2.»

Or. en

Alteração 403
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) É inserido o novo n.º 4-A seguinte:
«4-A. Cada Estado-Membro deve 
assegurar que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis no setor 
da aviação seja 2 % do consumo final de 
energia neste setor até 31 de dezembro 
de 2020. Esta redução deve ser efetivada 
da seguinte forma:
a) 0,5 %, até 31 de dezembro de 2016;
b) 1 %, até 31 de dezembro de 2018.»
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Or. en

Justificação

É importante apoiar especialmente os biocombustíveis sustentáveis no setor da aviação, visto 
não existir nenhuma outra alternativa neste setor dos transportes. A fixação de um objetivo 
distinto para os biocombustíveis no setor da aviação irá contribuir para o cumprimento dos 
objetivos de redução das emissões de CO2 no setor dos transportes. Este objetivo deriva 
igualmente da iniciativa «Flight Path» da Comissão Europeia, que visa a produção de 
2 milhões de toneladas de biocombustíveis para o setor da aviação até 2020.

Alteração 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) É inserido o novo n.º 4-A seguinte:
«4-A. A fim de atingir o objetivo fixado no 
n.º 4, os Estados-Membros devem 
assegurar que, até 2020, a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no setor da aviação ascenda a pelo menos 
1 % do consumo global de energia no 
setor dos transportes.»

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis são o melhor meio de reduzir a emissão de gases com efeito de estufa no 
setor da aviação, pelo que devem ser incluídos no objetivo de assegurar 10 % do consumo 
global de energia a partir de fontes renováveis. É necessária uma tecnologia baseada em 
biocombustíveis avançados para produzir biocombustível de qualidade para o setor da 
aviação. Neste momento, este tipo de tecnologia carece de incentivos adicionais para 
garantir um maior produção e adesão a nível comercial.

Alteração 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 5 – n.º 5 – segundo período

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados de acordo com o estabelecido no 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do teor energético dos combustíveis para 
transportes, conforme previsto no anexo 
III.

A Comissão fica habilitada a adotar atos de 
execução de acordo com o estabelecido no 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do teor energético dos combustíveis para 
transportes, conforme previsto no anexo 
III.

Or. en

Alteração 406
Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 5 – n.º 5 – segundo período

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados de acordo com o estabelecido no 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do teor energético dos combustíveis para 
transportes, conforme previsto no anexo 
III.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados de acordo com o estabelecido no 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do teor energético dos combustíveis para 
transportes, conforme previsto no anexo 
III. O anexo III da Diretiva 2009/28/CE 
pode considerar novos valores do teor 
energético adicionando uma menor 
contabilização do aquecimento à 
contribuição total da componente da 
bioenergia «do poço até à roda» com base 
em princípios científicos sólidos, devendo 
os valores ser comunicados com uma casa 
decimal.
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Or. en

Justificação

Deste modo, cada biocombustível tem de ser avaliado pelo seu próprio mérito e pelo seu 
desempenho bioenergético, com base em princípios científicos sólidos.

Alteração 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, a parte introdutória do 
primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 
redação:
«1. Independentemente de as 
matérias-primas terem sido cultivadas 
dentro ou fora do território da 
Comunidade, a energia produzida a 
partir de biocombustíveis e outros 
biolíquidos só deve ser considerada para 
os efeitos referidos nas alíneas a), b) e c) 
se forem cumpridos os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos nos n.os 2 
a 6 e não forem excedidas as 
contribuições previstas no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d):»

Or. en

Alteração 408
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1 do artigo 17.º, o segundo 
parágrafo é suprimido;

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 
contribuiriam particularmente para a promoção de biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não cumprem os critérios de sustentabilidade.

Alteração 409
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao n.º 1 é aditado o seguinte 
parágrafo:
«É estabelecida, no anexo X, uma lista 
indicativa de resíduos suscetíveis de ser 
utilizados na produção de
biocombustíveis. Até [um ano a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva], a Comissão deve estabelecer 
uma lista de códigos de resíduos 
correspondentes a cada uma das 
matérias-primas enumeradas no anexo X, 
através de um ato de execução adotado 
em conformidade com o procedimento 
consultivo previsto no artigo 25.º, n.º 3. 
Esses códigos correspondem à lista 
harmonizada de resíduos estabelecida no 
anexo à Decisão 2000/532/CE da 
Comissão.»
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Or. en

Alteração 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 411
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 e biolíquidos tida em 
consideração para os fins referidos no n.º 1 
deve ser, pelo menos, de 60% 

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos tida em 
consideração para os fins referidos no n.º 1 
deve ser, pelo menos, de 35 % (mas com 
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relativamente a biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos em instalações que 
tenham entrado em funcionamento após 1 
de julho de 2014. Uma instalação 
encontra-se «em funcionamento» quando 
procede à produção física de 
biocombustíveis ou biolíquidos.

emissões de gases com efeito de estufa 
não superiores a 54,47 g de equivalente de 
CO2/MJ).

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 segurança regulamentar.

Alteração 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 e biolíquidos tida em 
consideração para os fins referidos no n.º 1 
deve ser, pelo menos, de 60 %
relativamente a biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos em instalações que 
tenham entrado em funcionamento após 1 
de julho de 2014. Uma instalação encontra-
se «em funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis ou 
biolíquidos.

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

Or. fr

Justificação

Um limiar mínimo de 60 % é demasiado elevado e desencorajará a investigação e os 
investimentos nos modos de produção de biocombustíveis avançados, reduzindo o potencial 
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de industrialização e, consequentemente, as possibilidades de atenuação das alterações 
climáticas através da mistura de biocombustíveis.

Alteração 413
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 e biolíquidos tida em 
consideração para os fins referidos no n.º 1 
deve ser, pelo menos, de 60%
relativamente a biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos em instalações que 
tenham entrado em funcionamento após 1 
de julho de 2014. Uma instalação 
encontra-se «em funcionamento» quando 
procede à produção física de 
biocombustíveis ou biolíquidos.

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

Or. en

Alteração 414
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 e biolíquidos tida em 
consideração para os fins referidos no n.º 1 
deve ser, pelo menos, de 60%

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

relativamente a biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos em instalações que 
tenham entrado em funcionamento após 1 
de janeiro de 2015. Uma instalação 
encontra-se «em funcionamento» quando 
procede à produção física de 
biocombustíveis ou biolíquidos.

Or. en

Justificação

Uma vez que a presente diretiva entrará em vigor, na melhor das hipóteses, no final de 2013, 
um semestre não é suficiente para adaptar a tecnologia disponível aos requisitos da presente 
diretiva. Por outro lado, a indústria não está preparada, visto que a Diretiva 2009/28/CE 
prevê que a redução das emissões de gases com efeito de estufa da economia deve ser de pelo 
menos 60 % no caso dos biocombustíveis produzidos nas instalações cuja produção tenha 
início em ou após 1 de janeiro de 2017.

Alteração 415
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 416
Erik Bánki
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 os fins referidos 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 1 de janeiro de 2017
ou após essa data.

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 segurança regulamentar.

Alteração 417
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2
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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, na melhor das hipóteses, no final de 2013, 
um semestre não é suficiente para adaptar a tecnologia disponível aos requisitos da presente 
diretiva. Por outro lado, a indústria não está preparada, visto que a Diretiva 2009/28/CE 
prevê que a redução das emissões de gases com efeito de estufa da economia deve ser de pelo 
menos 60 % no caso dos biocombustíveis produzidos nas instalações cuja produção tenha 
início em ou após 1 de janeiro de 2017.

Alteração 418
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 25.º-B no que diz 
respeito ao estabelecimento dos critérios e 
limites geográficos para delimitar as 
zonas de pastagem que devem ser 
abrangidas pela alínea c) do primeiro 
parágrafo.»

Or. en
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Justificação

Devem ser conferidos poderes à Comissão para adotar atos delegados relativos a assuntos 
que afetem a indústria dos biocombustíveis. Por conseguinte, estes atos devem permanecer no 
âmbito do processo legislativo ordinário.

Alteração 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – 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 25.º-B no que diz 
respeito ao estabelecimento dos critérios e 
limites geográficos para delimitar as 
zonas de pastagem que devem ser 
abrangidas pela alínea c) do primeiro 
parágrafo.»

Or. en

Alteração 420
Jo Leinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
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«4. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os efeitos do n.º 1, 
alíneas a), b) e c), não devem ser 
produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de terrenos com elevado 
teor de carbono, isto é, terrenos que, em 
janeiro de 2008 ou após essa data, 
tinham um dos seguintes estatutos, 
independentemente de continuar ou não a 
tê-lo:
a) Zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano;
b) Outras florestas naturalmente 
regeneradas;
(c) Florestas plantadas.»

Or. en

Alteração 421
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Tendo em conta as disposições 
referidas no n.º 1, 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.»
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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 conseguinte, 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.

Alteração 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
«5-A. Relativamente ao cultivo de 
matérias-primas utilizadas para produzir 
biocombustíveis e biolíquidos, tidos em 
consideração para efeitos do n.º 1, alíneas 
a), b) e c), deve ser dada prioridade ao 
seguinte:»

Or. lt

Alteração 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserido o novo n.º 5-A seguinte:
«5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
tidos em consideração para os fins 
referidos no n.º 1 não devem ser 
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produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de resíduos agrícolas ou 
florestais, a menos que haja dados que 
comprovem que este processo não resulta 
na degradação das funções agrícolas e 
ecossistémicas. A quantidade de resíduos 
agrícolas que deve permanecer no solo 
por razões agrícolas e ecológicas é 
estabelecida com base nas características 
regionais e, se for caso disso, nas 
características ecoagrogeográficas e sub-
regionais, incluindo, entre outros aspetos, 
o conteúdo orgânico e a fertilidade do 
solo, a capacidade de retenção de água e a 
fixação de carbono. São excluídas do 
presente número as matérias-primas 
provenientes de resíduos agrícolas 
produzidos durante a transformação das 
culturas fora do terreno em alimentos ou 
noutros produtos. Os biocombustíveis e 
biolíquidos tidos em consideração para os 
fins referidos no n.º 1 não devem ser 
produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de resíduos decorrentes da 
gestão florestal, a menos que haja dados 
que comprovem que este processo não 
resulta na degradação das funções 
ecossistémicas.»

Or. en

Justificação

Os resíduos agrícolas e florestais são uma fonte de nutrientes para as plantas agrícolas e 
protegem contra a erosão dos solos e a perda de biodiversidade. Estas funções ecológicas 
podem ser prejudicadas pela remoção de quantidades excessivas de resíduos agrícolas 
produzidos durante as colheitas. A quantidade destes resíduos disponível para a produção de 
biocombustíveis varia em função das condições regionais.

Alteração 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

b-A) É inserido o novo n.º 5-A seguinte:
«5-A. As matérias-primas utilizadas para 
biocombustíveis e biolíquidos para efeitos 
do n.º 1 devem ser produzidas com 
recurso a práticas sustentáveis de gestão 
do solo que mantenham o crescimento do 
carbono armazenado dos ecossistemas, 
salvaguardem a biodiversidade, protejam 
a fertilidade e o carbono orgânico dos 
solos, evitem a erosão do solo e promovam 
a conservação da qualidade da água, bem 
como dos níveis de nutrientes e do 
equilíbrio mineral da mesma.»

Or. en

Alteração 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

b-A) O n.º 6 passa a ter a seguinte 
redação:
«6. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1, 
alíneas a), b) e c), obtidos a partir de 
matérias-primas agrícolas cultivadas na 
Comunidade conseguidas de acordo com 
os requisitos e normas que constam das 
disposições referidas nas regras comuns 
para os regimes de apoio direto aos 
agricultores ao abrigo da política agrícola 
comum e que definem determinados 
regimes de apoio aos agricultores e de 
acordo com os requisitos mínimos para 
haver boas condições agrícolas e 
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ambientais, tal como definido nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, 
cumprem os critérios de sustentabilidade 
definidos no artigo 17.º, n.os 3 a 5.»

Or. en

Alteração 426
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17, nº 6, parágrafos 1-A, 1-B e 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 6 são aditados os seguintes 
parágrafos:
«Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os efeitos do n.º 1, 
alíneas a), b) e c), não devem ser 
produzidos a partir de resíduos se isso 
prejudicar a aplicação e os objetivos da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
Mais especificamente, os biocombustíveis 
e biolíquidos considerados para os efeitos 
do n.º 1, alíneas a), b) e c), não devem ser 
produzidos a partir de resíduos 
abrangidos pelos objetivos de reutilização 
e reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n. 2, da Diretiva 2008/98/CE ou pelas 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
em matéria de biorresíduos em 
conformidade com o artigo 22.º da mesma 
diretiva.
Os planos de gestão de resíduos e os 
programas de prevenção de resíduos 
estabelecidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no 
capítulo V da Diretiva 2008/98/CE devem 
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ter em consideração a utilização de 
resíduos na produção de biocombustíveis 
e biolíquidos.»

Or. en

Alteração 427
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao artigo 18.º, é aditado o n.º 2-A 
seguinte:
«2-A. O Eurostat deve recolher e publicar 
informação comercial pormenorizada 
sobre os biocombustíveis produzidos a 
partir de culturas para fins alimentares, 
como os produzidos à base de cereais e de 
outras culturas ricas em amido e outras 
culturas ricas em amido, açucareiras e 
oleaginosas. Relativamente ao etanol e ao 
biodíesel, as informações disponíveis 
devem consistir em dados comerciais 
desagregados, pois os dados atuais são 
publicados de forma agregada, sendo as 
importações e exportações de etanol e 
biodíesel reunidas num conjunto de dados 
rotulado de biocombustíveis. Os dados 
relativos às importações e exportações 
devem identificar o tipo e as quantidades 
de biocombustíveis importados e 
consumidos pelos Estados-Membros da 
UE. Os dados devem também referir o 
país de origem ou o país que exporta esses 
produtos para a UE. Os dados sobre as 
importações e exportações de matérias-
primas de origem biológica ou produtos 
semitransformados devem ser melhorados 
com a recolha e publicação pelo Eurostat 
de informações sobre as importações ou 
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exportações, o tipo e o país de origem das 
matérias-primas, incluindo de matérias-
primas comercializadas a nível interno ou 
semicomercializadas.»

Or. en

Alteração 428
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5-B (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. No artigo 18.º, é inserido o n.º 2-B 
seguinte:
«2-B. O Eurostat deve recolher e publicar 
informação pormenorizada sobre o 
emprego, nomeadamente sobre os 
números, a duração e os salários 
associados ao emprego direto, indireto e 
induzido gerado pela indústria de 
biocombustíveis da UE. Por sua vez, a 
Comissão Europeia deve desenvolver uma 
metodologia comum de medição do 
emprego, que deverá avaliar e 
acompanhar de forma sistemática os 
níveis de emprego nos Estados-Membros e 
a nível da UE. Os números do emprego 
devem ser desagregados pelos setores do 
etanol e do biodíesel e identificar 
claramente em que ponto da cadeia de 
fornecimento dos biocombustíveis se situa 
o posto de trabalho. Presentemente, os 
dados do emprego da indústria dos 
biocombustíveis não são incluídos nas 
estatísticas oficiais, sendo que as 
estimativas de emprego disponibilizadas 
aos decisores políticos variam em função 
da definição ou metodologia subjacente 
adotada pelo estudo em causa, do método 
aplicado na contagem dos postos de 
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trabalho e da ligação que os estudos 
estabelecem entre a atividade agrícola e a 
indústria dos biocombustíveis. A 
disponibilidade da informação seria
melhorada com um processo formal que 
exigisse a sustentação dos números do 
emprego com os dados subjacentes e 
pressupostos transparentes.»

Or. en

Alteração 429
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados exatos 
para efeitos do n.º 2 do artigo 17.° ou 
demonstram que as remessas de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade previstos nos n.ºs 3 a 5 do 
artigo 17.°. A Comissão pode decidir que 
esses regimes contenham dados precisos 
para efeitos de informação sobre as 
medidas tomadas para a preservação de 
zonas que prestam serviços básicos ligados 
aos ecossistemas, em situações crítica (por 
exemplo, proteção das bacias hidrográficas 
e controlo da erosão), para a proteção dos 
solos, da água e do ar, a recuperação de 
terrenos degradados, a prevenção do 
consumo excessivo de água em zonas em 
que a água é escassa e as questões referidas 
no artigo 17.º, n.º 7, segundo parágrafo. 
Para efeitos do disposto no artigo 17.º, 
n.º 3, alínea b), subalínea ii), a Comissão 
pode igualmente reconhecer zonas 

«A Comissão pode decidir, sem prejuízo 
do artigo 21.º-A, que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contenham dados 
precisos para efeitos do artigo 17.º, n.º 2, 
ou demonstrem que os lotes de 
biocombustíveis ou biolíquidos cumprem 
os critérios de sustentabilidade previstos no 
artigo 17.º, n.os 3 a 5. A Comissão pode 
decidir que esses regimes contenham dados 
precisos para efeitos de informação sobre 
as medidas tomadas para a preservação de 
zonas que prestam serviços básicos ligados 
aos ecossistemas, em situações crítica (por 
exemplo, proteção das bacias hidrográficas 
e controlo da erosão), para a proteção dos 
solos, da água e do ar, a recuperação de 
terrenos degradados, a prevenção do 
consumo excessivo de água em zonas em 
que a água é escassa e as questões referidas 
no artigo 17.º, n.º 7, segundo parágrafo. 
Para efeitos do disposto no artigo 17.º, 
n.º 3, alínea b), subalínea ii), a Comissão 
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destinadas à proteção de espécies ou 
ecossistemas raros, ameaçados ou em risco 
de extinção, reconhecidos por acordos 
internacionais ou incluídos em listas 
elaboradas por organizações 
intergovernamentais ou pela União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza.

pode igualmente reconhecer zonas 
destinadas à proteção de espécies ou 
ecossistemas raros, ameaçados ou em risco 
de extinção, reconhecidos por acordos 
internacionais ou incluídos em listas 
elaboradas por organizações 
intergovernamentais ou pela União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza.

Or. en

Alteração 430
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

6-A. No artigo 18.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:
«5. A Comissão só adota decisões ao 
abrigo do n.º 4 se o acordo ou regime em 
causa cumprir normas adequadas em 
matéria de fiabilidade, transparência e 
auditoria independente e proteger 
adequadamente os direitos de terceiros.
Os terceiros são comunidades locais e 
autóctones ou quaisquer outras pessoas 
afetadas pelas operações que sejam 
detentoras do direito de propriedade ou de 
uso do solo de origem das matérias-
primas utilizadas na produção de 
biocombustíveis e biolíquidos.
Esse acordo ou regime só é considerado 
conforme com as normas referidas no 
primeiro parágrafo caso exija o seguinte:
a) Proteção dos direitos de terceiros
i) Antes das operações serem aprovadas 
ao abrigo do acordo ou regime, é efetuado 
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o levantamento dos direitos de terceiros. 
Este levantamento é documentado.
ii) O consentimento livre, prévio e 
informado desses terceiros é obtido antes 
do início das operações.
iii) Os direitos de terceiros são 
respeitados.
iv) Os terceiros cujos direitos sejam 
lesados pelas operações são devidamente 
compensados.
b) Normas mínimas em matéria de 
fiabilidade e auditoria independente
v) Os auditores são acreditados com base 
nas normas internacionais aplicáveis.
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 interno 
pelo menos uma vez por ano, em 
conformidade com procedimentos claros, 
documentados e publicamente divulgados. 
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. Estes 
procedimentos preveem prazos de 
cumprimento e a exclusão de operações 
individuais ou de lotes de biocombustíveis 
ou biolíquidos do acordo ou regime caso o 
cumprimento não ocorra dentro do prazo 
estipulado.
c) Normas mínimas de transparência
x) O acordo ou regime é publicado num 
sítio Web, sendo todas as partes 
integrantes do acordo ou regime reunidas 
num único documento.
xi) É publicada no mesmo sítio Web uma 
lista enumerando os operadores 
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económicos abrangidos pelo acordo ou 
regime, juntamente com as cópias dos 
respetivos certificados.
xii) As decisões adotadas pela Comissão 
ao abrigo do n.º 4 são publicadas no 
mesmo sítio Web.
Deve ser facultada, nomeadamente aos 
terceiros, uma tradução de todos os 
documentos referidos nas subalíneas x) a 
xii) na língua ou línguas oficiais dos 
países de origem das matérias-primas.
Nas atividades referidas nas subalíneas i) 
a iii) e viii), os terceiros podem ser 
assistidos pelos seus representantes.
Os documentos referidos nas 
subalíneas i), vii) e viii) são conservados 
durante pelo menos cinco anos e 
disponibilizados a pedido da Comissão.
O acordo ou regime deve prever 
disposições que permitam à Comissão 
exercer as competências referidas no 
artigo 19.º, n.º 6-D, primeiro parágrafo.
No caso dos regimes de medição da 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, esses regimes devem também 
cumprir os requisitos metodológicos 
previstos no anexo V. As listas das zonas 
ricas em biodiversidade referidas no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea b, subalínea ii), 
devem cumprir normas adequadas de 
objetividade e coerência com as normas 
internacionalmente reconhecidas e prever 
procedimentos de recurso adequados.»

Or. en

Alteração 431
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6-B (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6-B. No artigo 18.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redação:
«6. Nos termos do n.º 6-A, as decisões 
previstas no n.º 4 são adotadas em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 25.º, n.º 3,
tendo em conta as observações do público 
nos termos do n.º 6-A. Sem prejuízo do 
disposto no n.º 6-D, essas decisões são 
válidas por um período máximo de 
cinco anos.
Se a Comissão previr a adoção de uma 
decisão nos termos do n.º 4, deve publicar 
o acordo ou regime em causa na 
plataforma de transparência referida no 
artigo 24.º, sendo todas as partes 
integrantes do acordo ou regime reunidas 
num único documento. A Comissão deve 
publicar um aviso convidando o público a 
apresentar observações sobre o acordo ou 
regime. O período de apresentação de 
observações não deve ser inferior a 
dois meses a contar da data de publicação 
do aviso.
A Comissão deve publicar um relatório 
sobre o acordo ou regime na plataforma 
de transparência. A Comissão pode 
basear-se nos conhecimentos 
especializados de entidades terceiras para 
elaborar o relatório. Quaisquer conflitos 
de interesses relativos a uma pessoa 
envolvida na elaboração do relatório 
devem ser devidamente identificados e 
resolvidos.
Após a adoção de uma decisão nos termos 
do n.º 4, o acordo ou regime deve ser 
publicado na plataforma de 
transparência, sendo todas as partes 
integrantes do acordo ou regime reunidas 
num único documento.
As decisões previstas no n.º 4 devem 
indicar que qualquer pessoa singular ou 
coletiva pode manifestar preocupações 
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fundamentadas junto da Comissão sobre 
a aplicação do acordo ou regime. A 
Comissão deve responder no prazo de dois 
meses, indicando se tenciona ou não 
tomar medidas adicionais.
Se as informações disponíveis suscitarem 
dúvidas sobre se um acordo ou regime 
acerca do qual tenha sido adotada uma 
decisão nos termos do n.º 4 continua a 
cumprir os requisitos previstos n.º 5, a 
Comissão deve avaliar a aplicação prática 
desse acordo ou regime. Para este fim, a 
Comissão fica habilitada a aceder a 
qualquer documento elaborado ou 
conservado com vista à aplicação do 
acordo ou regime.
Se tal se justificar devido a dados 
preliminares que indiciem graves 
deficiências na aplicação do acordo ou 
regime, a Comissão deve suspender 
imediatamente a decisão adotada ao 
abrigo do n.º 4 por meio de um ato de 
execução adotado de acordo com o 
procedimento consultivo previsto no 
artigo 25.º-B. Se a avaliação da Comissão 
concluir que o problema foi resolvido, a 
suspensão é revogada seguindo o mesmo 
procedimento.»

Or. en

Alteração 432
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6-C (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Ao artigo 18.º é aditado o n.º 9-A 
com a seguinte redação:
«9-A. A Comissão deve apresentar, até 
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[um ano a partir da data de entrada em 
vigor da presente diretiva], um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
analisando a aplicação dos acordos ou 
dos regimes voluntários sobre os quais 
tenha sido adotada uma decisão ao abrigo 
do n.º 4 e identificando as melhores 
práticas. O relatório deve basear-se nas 
melhores informações disponíveis, 
nomeadamente as obtidas durante a 
consulta às partes interessadas, bem como 
na experiência prática de aplicação dos 
acordos ou regimes em causa. O relatório 
deve ter em contas as normas e 
orientações pertinentes 
internacionalmente reconhecidas, 
designadamente as desenvolvidas pela 
Organização Internacional de 
Normalização e pela Aliança 
Internacional para a Certificação e a 
Rotulagem Social e Ambiental (ISEAL). 
Em relação a cada acordo e regime, o 
relatório deve analisar, entre outros, os 
seguintes aspetos:
- Independência, modalidade e frequência 
das auditorias;
- Disponibilidade e experiência na 
aplicação dos métodos de identificação e 
tratamento das situações de 
incumprimento;
- Transparência, nomeadamente em 
relação à acessibilidade do regime, à 
disponibilidade de traduções nas línguas 
oficiais dos países e regiões de origem das 
matérias-primas, à acessibilidade de uma 
lista dos operadores certificados e dos 
respetivos documentos comprovativos da 
certificação, e à acessibilidade dos 
relatórios de auditoria;
- Participação das partes interessadas, 
nomeadamente no que se refere a 
consulta das comunidades autóctones e 
locais durante a elaboração e revisão do 
regime, bem como durante as auditorias;
- Solidez geral do regime, designadamente 
à luz das regras em matéria de 
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acreditação, qualificação e independência 
dos auditores e dos organismos 
competentes;
- Atualização da informação sobre o 
regime no mercado.
A Comissão deve, se o conteúdo do 
relatório o justificar, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de alteração das disposições da 
presente diretiva relativas aos regimes 
voluntários com o objetivo de promover as 
melhores práticas.»

Or. en

Alteração 433
Jo Leinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Ao artigo 18.º é aditado o n.º 9-A 
com a seguinte redação:
«9-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 25.º, 
alínea b), para impedir a classificação 
fraudulenta de matérias-primas como 
resíduos em caso de incumprimento do 
disposto no artigo 4.º da 
Diretiva 2008/98/CE ou de um programa 
comparável de prevenção e gestão de 
resíduos. Esses atos delegados devem ser 
adotados até 31 de dezembro de 2015, na 
pendência dos quais as matérias-primas 
não são consideradas resíduos para 
efeitos da presente diretiva.»

Or. en
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Alteração 434
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Texto da Comissão Alteração

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



AM\937597PT.doc 57/92 PE513.034v01-00

PT

fatores, à exceção do valor eiluc, para o 
qual devem ser utilizados os valores 
mencionados no anexo VIII.»

Or. en

Alteração 436
Anne Delvaux

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
«a) Caso o anexo V, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução das 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 V, parte C, ponto 7, seja 
equivalente ou inferior a zero, utilizando 
esse valor por defeito, com a soma das 
emissões ligadas às alterações indiretas do 
uso do solo em conformidade com o 
anexo V, parte C, ponto 19-A;

Or. en

Justificação

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

Alteração 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
«a) Caso o anexo V, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução das 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 V, parte C, ponto 7, seja 
equivalente ou inferior a zero, utilizando 
esse valor por defeito;»

Or. en

Alteração 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea –a-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – 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 as emissões ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo em 
conformidade com o anexo VIII se for 
excedida a contribuição máxima fixada 
no artigo 3.º, n.º 4, alínea d).»

Or. en

Justificação

Referência à inclusão das emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo no cálculo 
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das emissões de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis acima do limite máximo.

Alteração 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea b)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 5 – segundo período

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 5, o último período passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«Com esse fim em vista, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 25.º, alínea 
b).»

Or. en

Alteração 440
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo VIII, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores das 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação 
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(por exemplo, a nível de matérias-primas), 
a inclusão de valores adicionais caso 
sejam comercializadas novas matérias-
primas para biocombustíveis, conforme 
adequado; e o desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Or. en

Justificação

Os fatores relativos às alterações indiretas do uso do solo, tal como definidos no anexo VIII, 
não têm uma base científica sólida e devem, por conseguinte, ser suprimidos.

Alteração 441
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo VIII, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores das 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação 
(por exemplo, a nível de matérias-primas), 
a inclusão de valores adicionais caso 
sejam comercializadas novas 
matérias-primas para biocombustíveis, 
conforme adequado, e o desenvolvimento 
de fatores aplicáveis a matérias-primas 
provenientes de materiais lignocelulósicos 
e celulósicos não alimentares.»
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Or. fr

Alteração 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo VIII, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores das 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação 
(por exemplo, a nível de matérias-primas), 
a inclusão de valores adicionais caso 
sejam comercializadas novas matérias-
primas para biocombustíveis, conforme 
adequado; e o desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Or. en

Alteração 443
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo VIII, incluindo a revisão 
da proposta relativa aos valores das 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, à introdução de novos 
valores a maiores níveis de desagregação 
(por exemplo, a nível de matérias-primas), 
a inclusão de valores adicionais caso 
sejam comercializadas novas matérias-
primas para biocombustíveis, conforme 
adequado; e o desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Or. en

Justificação

O artigo 19.º, n.º 5, contém elementos essenciais da diretiva, pelo que não se insere no 
âmbito de aplicação dos atos delegados.

Alteração 444
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: c) É suprimido o n.º 6.

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

Or. es

Alteração 445
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

Estabelecimento anual dos valores das alterações indiretas do uso do solo.

Alteração 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É inserido o n.º 6-A seguinte:
«6-A. A fim de proteger os investimentos 
já efetuados, no que se refere às 
instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, as emissões 
ligadas às alterações indiretas do uso do 
solo referidas no anexo VIII da presente 
diretiva não devem ser tidas em conta nos 
cálculos realizados em conformidade com 
o n.º 1, relativamente à quota do consumo 
geral de biocombustíveis produzidos a 
partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido, açucareiras e oleaginosas ou 
outros tipos de culturas energéticas em 
terrenos, até 31 de dezembro de 2017.»

Or. en

Alteração 447
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea d)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

d) 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 25.º, 
alínea b), no que diz respeito à adaptação 
ao progresso científico e técnico do anexo 
V, incluindo o aditamento de valores 
aplicáveis a outros modos de produção de 
biocombustíveis para as mesmas ou 
outras matérias-primas e a alteração da 
metodologia estabelecida na parte C.»

Or. fr

Alteração 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea d)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

d) 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 25.º, 
alínea b), no que diz respeito à adaptação 
ao progresso científico e técnico do anexo 
V, incluindo o aditamento de valores 
aplicáveis a outros modos de produção de 
biocombustíveis para as mesmas ou 
outras matérias-primas e a alteração da 
metodologia estabelecida na parte C.»

Or. en
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Alteração 449
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea e-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) É aditado o seguinte número:
«8-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), relativamente ao 
estabelecimento de definições 
pormenorizadas, incluindo especificações 
técnicas, exigidas para as categorias 
previstas no anexo V, parte C, ponto 9.»

Or. es

Alteração 450
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea e-B) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-B) É aditado o seguinte número:
«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 V, parte C, ponto 8.»
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Or. es

Alteração 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

8. É suprimido o artigo 21.º. 8. É suprimido o n.º 2 do artigo 21.º.

Or. en

Alteração 452
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. É inserido o seguinte novo artigo:
«Artigo 21.º-A
Biocombustíveis e biolíquidos com um 
nível nulo de emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo
1. Os biocombustíveis e os biolíquidos são 
considerados como tendo um nível nulo 
de emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nos 
seguintes casos:
a) Biocombustíveis convencionais até à 
quantidade correspondente a não mais de 
5 % do consumo final de energia nos 
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transportes em 2020 e nos anos 
subsequentes;
b) Biocombustíveis convencionais que 
excedem a quantidade definida na alínea 
a) do presente número, caso sejam 
produzidos a partir de biomassa que não 
provoca alterações indiretas do uso do 
solo na aceção do anexo VIII;
c) Biocombustíveis avançados.
2. Até 31 de dezembro de 2014, a
Comissão deve definir e publicar 
orientações para os regimes nacionais 
emitirem certificações de biomassa que 
não provoca alterações indiretas do uso 
do solo aos cultivadores ou produtores 
dessa biomassa. Até 31 de dezembro de 
2014, cada Estado-Membro deve submeter 
o seu regime nacional de emissão de 
certificações de biomassa que não 
provoca alterações indiretas do uso do 
solo aos cultivadores ou produtores dessa 
biomassa, e a Comissão deve avaliar os 
regimes nacionais, nomeadamente a 
adequação das medidas adotadas pelo 
Estado-Membro dada a necessidade de 
essas certificações serem incorporadas em 
regimes voluntários de sustentabilidade 
aprovados pela Comissão.»

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis convencionais até ao limite produzido atualmente na União Europeia não 
têm quaisquer alterações indiretas do uso do solo, tal como a Comissão reconhece. No 
entanto, qualquer quantidade adicional de biocombustível convencional deve ser produzido a 
partir de fontes de biomassa que não produzam alterações indiretas do uso do solo, tal como 
definido no anexo VIII.

Alteração 453
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 9
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Diretiva 2009/28/CE
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9. No artigo 22.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«2. No cálculo da redução líquida de 
emissões de gases com efeito de estufa 
devida à utilização de biocombustíveis, os 
Estados-Membros podem, para fins dos 
relatórios referidos no n.º 1, utilizar os 
valores típicos indicados nas partes A e B 
do anexo V e devem incluir as emissões 
estimadas decorrentes das alterações do 
uso do solo estabelecidas no anexo VIII.»

Or. en

Alteração 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 9
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9. No artigo 22.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«2. No cálculo da redução líquida de 
emissões de gases com efeito de estufa 
devida à utilização de biocombustíveis, os 
Estados-Membros podem, para fins dos 
relatórios referidos no n.º 1, utilizar os 
valores típicos indicados nas partes A e B 
do anexo V e devem incluir as emissões 
estimadas decorrentes das alterações do 
uso do solo estabelecidas no anexo VIII.»

Or. es
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Alteração 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 9
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9. No artigo 22.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

9. No artigo 22.°, é suprimido o n.º 2.

«2. No cálculo da redução líquida de 
emissões de gases com efeito de estufa 
devida à utilização de biocombustíveis, os 
Estados-Membros podem, para fins dos 
relatórios referidos no n.º 1, utilizar os 
valores típicos indicados nas partes A e B 
do anexo V e devem incluir as emissões 
estimadas decorrentes das alterações do 
uso do solo estabelecidas no anexo VIII.»

Or. en

Alteração 456
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B

Texto da Comissão Alteração

11. É aditado o seguinte artigo 25.º-B: Suprimido
«Artigo 25.º-B
Exercício da delegação
1. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
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artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), 
terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 
6 e 7, 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 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), 
terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 
6 e 7, 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. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo é 
prorrogado por dois meses.»

Or. fr

Alteração 457
Julie Girling
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 5.º, n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, 
alínea c), terceiro parágrafo, e no artigo 
19.º, n.os 6 e 7, é concedida à Comissão por 
um período de cinco anos a partir de [O 
Serviço das Publicações deve inserir a 
data de entrada em vigor do presente ato 
modificativo]. 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 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7, é 

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, e no artigo 5.º, n.º 5, é 
concedida à Comissão por um período de 
cinco anos a partir de [data de entrada em 
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concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

vigor da presente diretiva], com 
possibilidade de prorrogação deste 
período.

Or. en

Alteração 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 5.º, n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea 
c), terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.os

5, 6 e 7, é concedida à Comissão por um 
período de cinco anos a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

Or. it

Alteração 460
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, alínea o-A), no artigo 5.º, n.º 5, 
no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].
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Or. es

Alteração 461
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, n.º 
5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, 
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 2.º, alínea o-A), no artigo 5.º, n.º 5, 
no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 7 e 8, 
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 sua publicação 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

Alteração 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, n.º 
5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, e no artigo 5.º, n.º 5, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
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parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7,
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.

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 463
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, n.º 
5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7, 
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 5.º, n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, 
alínea c), terceiro parágrafo, e no artigo 
19.º, n.os 6 e 7, 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 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, n.º 
5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, 
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 5.º, n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea 
c), terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.os

5, 6 e 7, 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. it

Alteração 465
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, 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 

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 2.º, alínea o-A), do artigo 5.º, n.º 
5, do artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e do artigo 19.º, n.os 5, 7 e 8, 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 
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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.

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 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), 
terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 
6 e 7, 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 em 
aplicação do disposto no artigo 3.º, n.º 4, e
no artigo 5.º, n.º 5, só entram em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem 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 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, 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 5.º, n.º 5, do artigo 17.º, n.º 3, 
alínea c), terceiro parágrafo, e do artigo 
19.º, n.os 5, 6 e 7, 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. it

Alteração 468
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis
e biolíquidos. O relatório deve, quando 

A Comissão deve apresentar, até [um ano 
após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva], um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede à análise dos impactos positivos e 
negativos, nos domínios ambiental, social 
e económico, dos biocombustíveis e 
biolíquidos convencionais e avançados. O 
relatório deve basear-se nas melhores 
informações científicas disponíveis.
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adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos 
melhores dados científicos disponíveis, 
para a introdução de fatores relativos às 
emissões estimadas de alterações indiretas 
do uso do solo nos critérios de
sustentabilidade adequados a aplicar a 
partir de 1 de janeiro de 2021, bem como 
de uma revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas 
que não utilizam solos nem culturas para 
fins alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, 
n.º 4, alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

O relatório deve analisar os impactos 
ambientais dos biocombustíveis e 
biolíquidos sobre, entre outros, as 
emissões de gases com efeito de estufa, a 
biodiversidade, os solos e a sua utilização.
Ao avaliar os impactos económicos dos 
biocombustíveis e biolíquidos, o relatório 
deve ter em conta os custos direta e 
indiretamente suportados pelos 
consumidores e contribuintes europeus, 
nomeadamente os decorrentes dos 
regimes de apoio e dos preços dos 
combustíveis, bem como o emprego 
diretamente criado na indústria dos 
biocombustíveis e biolíquidos.
A análise dos impactos sociais dos 
biocombustíveis e biolíquidos deve 
examinar a partilha de riscos e benefícios 
com terceiros nas regiões de origem das 
matérias-primas, nomeadamente com as 
comunidades autóctones e locais. De 
igual modo, devem ser analisadas a 
aplicação e a eficácia, entre outras, das 
normas existentes em matéria de 
sustentabilidade social previstas nos 
regimes voluntários reconhecidos.
Ao avaliar os impactos ambientais, sociais 
e económicos dos biocombustíveis e 
biolíquidos, o relatório deve analisar a 
disponibilidade técnica e económica de 
matérias-primas sustentáveis e os 
benefícios previstos do desvio das mesmas 
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de outros fins, nomeadamente na 
produção de alimentos para o homem e de 
alimentação para animais, sob a forma de 
produtos ou como adubos naturais. O 
ciclo de vida dos biocombustíveis e 
biolíquidos convencionais e avançados 
deve ser considerado no seu todo. Deve 
ser analisada a utilização de combustíveis 
fósseis em cada etapa do ciclo de vida, 
nomeadamente na produção de adubos e 
no processamento e transporte de energia, 
de modo a avaliar o retorno energético da 
energia investida dos biocombustíveis e 
biolíquidos convencionais e avançados e a 
verificar o impacto dos biocombustíveis e 
biolíquidos na segurança energética.
Se o conteúdo do relatório o justificar, a 
Comissão deve apresentar propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2015, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede à análise dos progressos no 
desenvolvimento de um regime de 
certificação de matérias-primas de 
biocombustíveis e biolíquidos produzidas 
com baixo risco de emissões ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo e da 
sua eficácia, com vista a aplicar emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo estimadas como sendo nulas no 
cálculo das emissões de gases com efeito 
de estufa nos termos das Diretivas 
2009/30/CE e 2009/28/CE. O relatório 
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introdução de fatores relativos às 
emissões estimadas de alterações indiretas 
do uso do solo nos critérios de 
sustentabilidade adequados a aplicar a 
partir de 1 de janeiro de 2021, bem como 
de uma revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 
alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

deve, quando adequado, ser acompanhado 
de uma proposta legislativa, bem como de 
uma revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 
alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

Or. en

Alteração 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às 
emissões estimadas de alterações indiretas 
do uso do solo nos critérios de 
sustentabilidade adequados a aplicar a 
partir de 1 de janeiro de 2021, bem como 
de uma revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
definição de critérios de sustentabilidade 
adequados para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 
alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.
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alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

Or. en

Alteração 471
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos 
melhores dados científicos disponíveis, 
para a introdução de fatores relativos às 
emissões estimadas de alterações indiretas 
do uso do solo nos critérios de 
sustentabilidade adequados a aplicar a 
partir de 1 de janeiro de 2021, bem como 
de uma revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas 
que não utilizam solos nem culturas para 
fins alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, 
n.º 4, alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2018, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos.

Or. es

Alteração 472
Sophie Auconie
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Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021.

Or. fr

Alteração 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 



PE513.034v01-00 84/92 AM\937597PT.doc

PT

científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso 
do solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de 
janeiro de 2021, bem como de uma 
revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 
alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve incluir uma 
análise da avaliação do impacto da 
produção de biocombustíveis nas 
indústrias de base florestal e na 
disponibilidade de madeira. De igual 
modo, o relatório deve, quando adequado, 
ser acompanhado de uma proposta 
legislativa, baseada nos melhores dados 
científicos disponíveis, para a introdução 
dos critérios de sustentabilidade a aplicar 
para incentivar os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos, ao abrigo do artigo 3.º, 
n.º 4, alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

Or. en

Alteração 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 
que procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 

1. Em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 25.º, n.º 2, a 
Comissão deve, até 31 de dezembro de 
2017, trabalhar com base nos melhores 
dados científicos sobre as emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos.
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adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

2. Com base nos melhores dados 
científicos disponíveis, a Comissão deve 
apresentar, até 31 de dezembro de 2018, 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho incluindo uma avaliação da 
disponibilidade de biocombustíveis 
eficientes em termos de custos produzidos 
a partir de matérias-primas que não 
utilizam solos ou de culturas para fins 
não alimentares até 2020 e emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis
e biolíquidos O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alíneas d) e e), 
da Diretiva 2009/28/CE.

Or. en
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Alteração 475
Horst Schnellhardt

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2020, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados, 
que correspondem a métodos científicos, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados e correspondente aos métodos 
científicos, para a introdução de fatores 
relativos às emissões estimadas de 
alterações indiretas do uso do solo nos 
critérios de sustentabilidade adequados a 
aplicar a partir de 1 de janeiro de 2021, 
bem como de uma revisão da eficácia dos 
incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE. A aplicação dos 
fatores relativos às emissões estimadas de 
alterações indiretas do uso do solo, 
referidos no primeiro parágrafo, a 
instalações de produção de 
biocombustíveis que entraram em 
funcionamento antes de 2017 não pode 
levar a que os biocombustíveis produzidos 
nestas instalações sejam incluídos na 
categoria daqueles que não cumprem 
critérios de sustentabilidade. Porém, deve 
pressupor-se que estes combustíveis 
conseguem uma redução de emissões de, 
pelo menos, 45 %. O presente 
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regulamento deve entrar em vigor até ao 
final de 2017 para todas as instalações 
que produzem biocombustíveis.

Or. de

Justificação

Os dados científicos utilizados para a elaboração da lei têm de ser obtidos de acordo com 
métodos científicos. Por isso, é imprescindível a existência de pareceres de peritos. Para que 
os fatores das alterações indiretas do uso do solo possam ser acrescentados aos critérios de 
sustentabilidade, é necessário que apresentem primeiro a prova da capacidade de resistência 
em condições de mercado. Nesse caso, seria necessário consagrar na lei cláusulas de 
anterioridade suficientes.

Alteração 476
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2018, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
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Diretiva 2009/28/CE. Diretiva 2009/28/CE.

Or. en

Alteração 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares.

Or. it

Alteração 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Artigo 3
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 
eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito:

- à limitação das emissões de gases com 
efeito de estufa decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo associadas à 
produção de biocombustíveis e biolíquidos.

- ao incentivo à investigação e ao 
desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras nos Estados-Membros e à 
tomada em consideração da necessária 
melhoria da segurança do 
aprovisionamento em matéria de 
biocombustíveis do tipo diesel.
O relatório deve, quando adequado, ser 
acompanhado de uma proposta legislativa, 
baseada nos melhores dados científicos 
disponíveis, para a introdução de fatores 
relativos às emissões estimadas de 
alterações indiretas do uso do solo nos 
critérios de sustentabilidade adequados a 
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aplicar a partir de 1 de janeiro de 2021, 
bem como de uma revisão da eficácia dos 
incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

Or. fr

Justificação

No âmbito desta revisão, um dos três objetivos avançados consiste em incentivar uma maior 
penetração no mercado dos biocombustíveis avançados: é portanto normal e útil que o 
relatório sobre a eficácia das medidas, que será apresentado pela Comissão Europeia, incida 
igualmente sobre este aspeto-chave da revisão.

Alteração 479
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
introdução de fatores relativos às emissões 
estimadas de alterações indiretas do uso do 
solo nos critérios de sustentabilidade 
adequados a aplicar a partir de 1 de janeiro 
de 2021, bem como de uma revisão da 

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. Esse relatório inclui uma 
análise da avaliação do impacto da 
produção dos biocombustíveis nas 
indústrias florestais, na disponibilidade 
dos recursos florestais e nos setores 
utilizadores da biomassa. O relatório deve, 
quando adequado, ser acompanhado de 
uma proposta legislativa, baseada nos 
melhores dados científicos disponíveis, 
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eficácia dos incentivos previstos para os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

para a introdução de fatores relativos às 
emissões estimadas de alterações indiretas 
do uso do solo nos critérios de 
sustentabilidade adequados a aplicar a 
partir de 1 de janeiro de 2021, bem como 
de uma revisão da eficácia dos incentivos 
previstos para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 
alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

Or. fr

Alteração 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os investidores devem ter em conta que as 
tecnologias de produção de 
biocombustíveis ainda estão em fase de 
desenvolvimento, podendo, numa fase 
posterior, ser adotadas mais medidas para 
atenuar os impactos negativos.

Or. en

Alteração 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, o mais tardar [doze meses após a 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, o mais tardar [dois anos após a 
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adoção], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

adoção], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

Or. en

Alteração 482
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. É 
disponibilizado, na versão consolidada, no 
prazo de três meses a contar da sua 
entrada em vigor.

Or. fr


