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Alteração 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Alteração 484
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Anexo I – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os anexos da Diretiva 98/70/CE são 
alterados do seguinte modo:

Os anexos da Diretiva 98/70/CE, com a 
redação que lhe foi dada pela Diretiva
2009/30/CE de 23 de abril de 2009, são 
alterados do seguinte modo:

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
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redação:
«1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração
ou cultivo de matérias-primas;
edl = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível em 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.»

Or. en
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Justificação

A introdução de um fator de emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo (eiluc) 
assegura que estas emissões sejam tidas em conta aquando da determinação do cumprimento 
do critério de redução de emissões de GEE.

Alteração 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
«1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

em que:
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível em 
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utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;

eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.»

Or. en

Alteração 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
«1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

em que:
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 



AM\937598PT.doc 7/100 PE513.035v01-00

PT

ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível em 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.»

Or. en

Alteração 488
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – pontos 7, 8, 9
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Texto da Comissão Alteração

(1) A parte C do Anexo IV é alterada do 
seguinte modo:

Suprimido

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:
«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
em que
e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por biocombustíveis 
(megajoules));
CSR = carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso de 
referência do solo (medido em massa 
(toneladas) de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação). O 
uso de referência do solo reporta-se a 
janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;
CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA
é o do armazenamento estimado por 
unidade de superfície passados vinte anos 
ou quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e
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P = a produtividade da cultura (medida 
em quantidade de biocombustível ou 
energia por unidade de superfície por 
ano);»
(b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. en

Alteração 489
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – pontos 7, 8, 9

Texto da Comissão Alteração

1) A parte C do Anexo IV é alterada do 
seguinte modo:

Suprimido

a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:
«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
em que
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por biocombustíveis 
(megajoules));
CSR = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso de 
referência do solo (medido em massa 
(toneladas) de carbono por unidade de
superfície, incluindo solo e vegetação). O 
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uso de referência do solo reporta-se a 
janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;
CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA
é o do armazenamento estimado por 
unidade de superfície passados vinte anos 
ou quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e
P = a produtividade da cultura (medida 
em quantidade de energia produzida por 
biocombustíveis ou biolíquidos, por 
unidade de superfície por ano).»
b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. es

Alteração 490
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – pontos 7, 8, 9

Texto da Comissão Alteração

(1) A parte C do Anexo IV é alterada do 
seguinte modo:

(1) A parte C do Anexo IV é alterada do 
seguinte modo:

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:

«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 

«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
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longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:

longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
em que em que

e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis 
(megajoules));

e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis 
(megajoules));

CSR = carbono armazenado por unidade de 
superfície associado ao uso de referência 
do solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). O uso de 
referência do solo reporta-se a janeiro de 
2008, ou 20 anos antes da obtenção da 
matéria-prima, caso esta última data seja 
posterior;

CSR = carbono armazenado por unidade de 
superfície associado ao uso de referência 
do solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). O uso de 
referência do solo reporta-se a janeiro de 
2008, ou 20 anos antes da obtenção da 
matéria-prima, caso esta última data seja 
posterior;

CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA é 
o do armazenamento estimado por unidade 
de superfície passados vinte anos ou 
quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e

CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA é 
o do armazenamento estimado por unidade 
de superfície passados vinte anos ou 
quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; 

P = a produtividade da cultura (medida em 
quantidade de biocombustível ou energia 
por unidade de superfície por ano);»

P = a produtividade da cultura (medida em 
quantidade de biocombustível ou energia 
por unidade de superfície por ano); e
eB = bonificação de 29 gCO2eq/MJ para os 
biocombustíveis cuja biomassa é obtida a 
partir de solos degradados reconstituídos, 
nas condições previstas no ponto 8.»

(b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. en
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Justificação

A melhoria da qualidade de solos degradados, especialmente de solos em declives, contribui 
para a redução dos riscos de catástrofes naturais, como por exemplo desmoronamentos, 
utilizando-se simultaneamente o solo para um fim útil, como por exemplo a extração de 
elementos vegetais usados para a produção de energia, incluindo na forma de 
biocombustíveis. A redução das emissões de carbono não deve ser considerada por si só, 
deve ser observada no contexto da segurança comum, levando, por exemplo, à redução do 
risco de desastres naturais com graves consequências.

Alteração 491
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 19-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
«19-A. As emissões resultantes da 
extração ou cultivo (eec), de alterações 
diretas do uso do solo (el) e de alterações 
indiretas do uso do solo (eiluc) são 
atribuídas a coprodutos com base no seu 
teor energético. As emissões atribuídas 
aos coprodutos devem ser consideradas 
adicionais às emissões atribuídas ao 
produto principal.»

Or. en

Alteração 492
Anne Delvaux

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 19-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
«19-A. As emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são consideradas nulas até 31 de 
dezembro de 2017 e contabilizadas de 
acordo com o disposto no Anexo V a 
partir de 1 de janeiro de 2018.»

Or. en

Justificação

A metodologia utilizada para o cálculo deste fator deve identificar-se com as restantes 
metodologias para uma referência clara e simples e deve referir especificamente a inclusão 
das alterações indiretas do uso do solo a partir de 2018.

Alteração 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 19-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
«19-A. As emissões resultantes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são calculadas de acordo com o disposto 
no Anexo V.»

Or. en

Alteração 494
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
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Diretiva 98/70/CE
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

(2) É aditado o anexo V seguinte: Suprimido
«Anexo V
Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas 
oleaginosas 

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nulas:
(a) Matérias-primas não incluídas na 
parte A do presente anexo.
(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes. 
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Nesse caso, deveria ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo IV.»

Or. en

Justificação

Ver as justificações para o artigo 7-A, n.º 6, e o artigo 7-B, n.º 2.

Alteração 495
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

2) É aditado o anexo V seguinte: Suprimido
«Anexo V
Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12

Açúcares 13

Culturas 
oleaginosas

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
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indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos a partir das categorias de 
matérias-primas a seguir indicadas são 
considerados como tendo emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo nulas:
(a) Matérias-primas não incluídas na 
parte A do presente anexo.
(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes. 
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»

Or. es

Alteração 496
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – Parte A

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 

Considera-se que os biocombustíveis 
produzidos através da conversão de 
amidos vegetais, açúcares e/ou ácidos 
gordos provenientes do cultivo têm 
emissões estimadas decorrentes de 
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do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

alterações indiretas do uso do solo, a ser 
estabelecidas pela Comissão para cada 
ano judicial.

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido 

12 Para o cálculo das emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo, 
aplica-se a seguinte fórmula:

Açúcares 13 Para o cálculo das emissões brutas anuais 
provenientes de alterações das reservas de 
carbono decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo, «Egross Iluc 
global», aplica-se a seguinte fórmula:

Culturas 
oleaginosas 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

em que
LUCglobal = alterações globais da 
utilização dos solos no ano anterior ao 
ano da produção de biocombustíveis (ano 
de afetação) (medido em unidades de área 
(ha));
∑ dLUCglobal = alterações globais 
acumuladas diretas do uso do solo para a 
produção de biocombustíveis no ano 
anterior (medido em unidades de área 
(ha));
CSRW = o carbono anterior (medido em 
massa (toneladas) de carbono, incluindo 
solo e vegetação) do ano anterior de novas 
áreas cultivadas no mundo.
CSAW = os valores reais de carbono 
(medido em massa (toneladas) de 
carbono, incluindo solo e vegetação) do 
ano anterior de novas áreas cultivadas no 
mundo. Nos casos em que o carbono 
esteja armazenado durante mais de um 
ano, o valor atribuído ao CSAW é o do 
armazenamento estimado por unidade de 
superfície passados vinte anos ou quando 
a cultura atingir o estado de maturação, 
consoante o que ocorrer primeiro;
Para o cálculo das emissões líquidas 
anuais provenientes de alterações das 
reservas de carbono decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, «Enet 
Iluc global», aplica-se a seguinte 
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fórmula:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
em que
Enet iluc global = emissões anuais 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa de equivalente 
de CO2), reduzidas com um desconto de 
20 % para compensar as incertezas dos 
cálculos;
Para o cálculo das emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo por 
unidade de energia produzida por 
biocombustíveis, aplica-se a seguinte 
fórmula:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
em que
FSbiofuels = quota de matérias-primas 
(amidos vegetais, açúcares e/ou ácidos 
gordos provenientes do cultivo (medida 
em massa (toneladas)) convertidas em 
biocombustíveis no ano anterior divididas 
por culturas hortícolas globais (medidas 
em massa (toneladas)) produzidas no ano 
anterior ao ano de afetação;
Enbiofuels = teor energético (medido 
como teor energético (gigajoule)) 
determinado pelo poder calorífico mais 
baixo da produção global de 
biocombustíveis no ano anterior;
1000 = fator de conversão t/GJ para g/MJ

Or. en

Justificação

Introdução de uma metodologia correspondente à metodologia disposta no anexo IV, parte C, 
n.º 7, para calcular as emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do solo com base 
nas matérias-primas consumidas para a produção de biocombustíveis.
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Alteração 497
Bas Eickhout, 

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte A – quadro – linha 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Culturas energéticas 
não-alimentares

15

Or. en

Alteração 498
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo.

a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo e matérias-primas 
incluídas na parte A do presente anexo, 
cujas emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo não 
estão estabelecidas para o ano de 
afetação.

Or. en

Justificação

Introdução de uma metodologia correspondente à metodologia disposta no Anexo IV, parte 
C, n.º 7, para calcular as emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do solo com 
base nas matérias-primas consumidas para a produção de biocombustíveis.

Alteração 499
Jo Leinen



PE513.035v01-00 20/100 AM\937598PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte B – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Matérias-primas que não foram 
colocadas no mercado e que são 
produzidas ao nível local para o consumo 
por veículos rodoviários ou máquinas 
móveis não rodoviárias usadas 
principalmente para fins agrícolas 
internos.

Or. en

Alteração 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
«1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

em que:
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
edl = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
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do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível em 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.»

Or. en

Justificação

A introdução de um fator de emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo (eiluc) 
assegura que estas emissões sejam tidas em conta aquando da determinação do cumprimento 
do critério de redução de emissões de GEE.

Alteração 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
«1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

em que:
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível em 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
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resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.»

Or. en

Alteração 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
«1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

em que:
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível em 
utilização;
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esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.”

Or. en

Alteração 503
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – pontos 7, 8, 9

Texto da Comissão Alteração

(1) O anexo V, parte C, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:
«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
em que
e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
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armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por biocombustíveis 
(megajoules));
CSR = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso de 
referência do solo (medido em massa 
(toneladas) de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação). O 
uso de referência do solo reporta-se a 
janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;
CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA
é o do armazenamento estimado por 
unidade de superfície passados vinte anos 
ou quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e
P = a produtividade da cultura (medida 
em quantidade de energia produzida por 
biocombustíveis ou biolíquidos, por 
unidade de superfície por ano).»
(b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. en

Alteração 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – pontos 7, 8, 9
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Texto da Comissão Alteração

1) O anexo V, parte C, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:
«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

em que
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por biocombustíveis 
(megajoules));
CSR = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso de 
referência do solo (medido em massa 
(toneladas) de carbono por unidade de 
superfície, incluindo solo e vegetação). O 
uso de referência do solo reporta-se a 
janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;
CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA
é o do armazenamento estimado por 
unidade de superfície passados vinte anos 
ou quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e
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P = a produtividade da cultura (medida 
em quantidade de energia produzida por 
biocombustíveis ou biolíquidos, por 
unidade de superfície por ano).»
b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. es

Alteração 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – pontos 7, 8, 9

Texto da Comissão Alteração

(1) O anexo V, parte C, é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:
«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
em que
e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por biocombustíveis 
(megajoules));
CSR = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso de 
referência do solo (medido em massa 
(toneladas) de carbono por unidade de 
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superfície, incluindo solo e vegetação). O 
uso de referência do solo reporta-se a 
janeiro de 2008, ou 20 anos antes da 
obtenção da matéria-prima, caso esta 
última data seja posterior;
CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA
é o do armazenamento estimado por 
unidade de superfície passados vinte anos 
ou quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e
P = a produtividade da cultura (medida 
em quantidade de energia produzida por 
biocombustíveis ou biolíquidos, por 
unidade de superfície por ano).»
(b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. en

Alteração 506
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – pontos 7, 8, 9

Texto da Comissão Alteração

(1) O anexo V, parte C, é alterado do 
seguinte modo:

(1) O anexo V, parte C, é alterado do 
seguinte modo:

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:

«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo, el, deve ser feita dividindo as 

«7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo, el, deve ser feita dividindo as 
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emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:

emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

em que em que
e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis 
(megajoules));

e1 = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso do 
solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis 
(megajoules));

CSR = carbono armazenado por unidade de 
superfície associado ao uso de referência 
do solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). O uso de 
referência do solo reporta-se a janeiro de 
2008, ou 20 anos antes da obtenção da 
matéria-prima, caso esta última data seja 
posterior;

CSR = carbono armazenado por unidade de 
superfície associado ao uso de referência 
do solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). O uso de 
referência do solo reporta-se a janeiro de 
2008, ou 20 anos antes da obtenção da 
matéria-prima, caso esta última data seja 
posterior;

CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA é 
o do armazenamento estimado por unidade 
de superfície passados vinte anos ou 
quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; e

CSA = o carbono armazenado por unidade 
de superfície associado ao uso efetivo do 
solo (medido em massa (toneladas) de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). Nos casos em 
que o carbono esteja armazenado durante 
mais de um ano, o valor atribuído ao CSA é 
o do armazenamento estimado por unidade 
de superfície passados vinte anos ou 
quando a cultura atingir o estado de 
maturação, consoante o que ocorrer 
primeiro; 

P = a produtividade da cultura (medida em 
quantidade de biocombustível ou energia 
por unidade de superfície por ano);»

P = a produtividade da cultura (medida em 
quantidade de biocombustível ou energia 
por unidade de superfície por ano); e

eB = bonificação de 29 gCO2eq/MJ para os 
biocombustíveis cuja biomassa é obtida a 
partir de solos degradados reconstituídos, 
nas condições previstas no ponto 8.»

(b) Os pontos 8 e 9 são suprimidos.

Or. en
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Justificação

A melhoria da qualidade de solos degradados, especialmente de solos em declives, contribui 
para a redução dos riscos de catástrofes naturais, como por exemplo desmoronamentos, 
utilizando-se simultaneamente o solo para um fim útil, como por exemplo a extração de 
elementos vegetais usados para a produção de energia, incluindo na forma de 
biocombustíveis. A redução das emissões de carbono não deve ser considerada por si só, 
deve ser observada no contexto da segurança comum, levando, por exemplo, à redução do 
risco de desastres naturais com graves consequências.

Alteração 507
Riikka Pakarinen

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte parágrafo ao 
ponto 11:
«Se a eletricidade proveniente de fontes 
renováveis produzida noutro local de 
origem garantida, como referido no artigo 
15.º, for utilizada numa unidade de 
produção de combustível, o nível de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
eletricidade deve ser considerado zero. O 
nível de emissões de gases com efeito de 
estufa da eletricidade proveniente de 
fontes renováveis produzida na unidade 
de produção será igualmente considerado 
zero.»

Or. en

Justificação

É desejável encorajar as unidades de produção a utilizar como fonte de energia a 
eletricidade proveniente de fontes renováveis, caso a unidade de produção utilize energia 
produzida fora da instalação. As unidades de produção de energia proveniente de fontes 
renováveis da região também ficarão beneficiadas, dado que haverá um aumento da procura 
de eletricidade proveniente de fontes renováveis.
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Alteração 508
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O ponto 16 passa a ter a seguinte 
redação:
«16. A poupança de emissões resultante 
da produção excedentária de 
eletricidade ou de calor na cogeração 
[…] é contabilizada se for relativa à 
produção excedentária de eletricidade 
ou de calor em sistemas de produção de 
combustível que utilizam a cogeração, 
exceto se o combustível utilizado para a 
cogeração for um coproduto que não 
seja um resíduo de culturas agrícolas. 
Ao contabilizar essa produção 
excedentária de eletricidade ou de calor, 
parte-se do princípio de que a dimensão 
da unidade de cogeração é a mínima 
necessária para esta fornecer o calor ou 
eletricidade necessários à produção do 
combustível. A redução de emissões de 
gases com efeito de estufa associada a 
essa eletricidade ou calor excedentários é 
considerada igual à quantidade de gases 
com efeito de estufa que seria emitida 
produzindo uma quantidade igual de 
eletricidade ou calor numa central 
alimentada com o mesmo combustível 
que a unidade de cogeração.»

Or. en

Justificação

Na diretiva 2004/8/CE, o objetivo é reduzir a procura de energia primária através da 
promoção de centrais de cogeração quando existe uma procura para calor excedentário útil. 
No norte da Europa existe uma procura definitiva de energia proveniente do calor 
excedentário. De acordo com esta diretiva, as centrais de cogeração devem ser reconhecidas 
como parte da produção de biocombustíveis. Assim, o método de atribuição deve ser 
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alargado para abranger também o calor excedentário útil dentro dos critérios de cálculo de 
emissão vermelha.

Alteração 509
Anne Delvaux

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
«19-A. As emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são consideradas nulas até 31 de 
dezembro de 2017 e calculadas de acordo 
com o disposto no Anexo VIII a partir de 
1 de janeiro de 2018.»

Or. en

Justificação

A metodologia utilizada para o cálculo deste fator deve identificar-se com as restantes 
metodologias para uma referência clara e simples e deve referir especificamente a inclusão 
das alterações indiretas do uso do solo a partir de 2018.

Alteração 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto:
«19-A. As emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são calculadas de acordo com o disposto 
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no anexo VIII.»

Or. en

Alteração 511
Britta Reimers

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

(2) É aditado o anexo VIII seguinte: Suprimido
«Anexo VIII
Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas 
oleaginosas 

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
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alterações indiretas do uso do solo nulas:
(a) Matérias-primas não incluídas na 
parte A do presente anexo.
(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes. 
Nesse caso, deveria ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)»
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo IV.»

Or. en

Justificação

Enquanto a ciência relativa a alterações da utilização dos solos e a efeitos indiretos for 
prematura (como referido no artigo 3.º), seria inconsistente aplicar fatores de emissões 
ligadas às alterações indiretas do uso do solo nos cálculos.

Alteração 512
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

(2) É aditado o anexo VIII seguinte: Suprimido
«Anexo VIII
Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
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indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas 
oleaginosas 

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nulas:
(a) Matérias-primas não incluídas na 
parte A do presente anexo.
(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes. 
Nesse caso, deveria ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo IV.»

Or. en

Alteração 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
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Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

(2) É aditado o anexo VIII seguinte: Suprimido
«Anexo VIII
Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas 
oleaginosas 

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nulas:
(a) Matérias-primas não incluídas na 
parte A do presente anexo.
(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes. 
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Nesse caso, deveria ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo IV.»

Or. en

Alteração 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

2) É aditado o anexo VIII seguinte: Suprimido
«ANEXO VIII
Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes de matérias-primas para 
biocombustíveis e biolíquidos

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 
CO2/MJ)

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12

Açúcares 13

Culturas 
oleaginosas

55

Parte B. Biocombustíveis e biolíquidos 
cujas emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo são 
consideradas nulas



PE513.035v01-00 38/100 AM\937598PT.doc

PT

Os biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos a partir das categorias de 
matérias-primas a seguir indicadas são 
considerados como tendo emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo nulas:
(a) Matérias-primas não incluídas na 
parte A do presente anexo.
(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes. 
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»

Or. es

Alteração 515
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 98/70/CE
Anexo VIII – Parte A

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes dos biocombustíveis

Grupo de 
matérias-primas

Emissões 
estimadas 
decorrentes de 
alterações 
indiretas do uso 
do solo (g de 
equivalente de 

Considera-se que os biocombustíveis 
produzidos através da conversão de 
amidos vegetais, açúcares e/ou ácidos 
gordos provenientes do cultivo têm 
emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, a ser 
estabelecidas pela Comissão para cada 
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CO2/MJ) ano judicial.

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido 

12 Para o cálculo das emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo, 
aplica-se a seguinte fórmula:

Açúcares 13 Para o cálculo das emissões brutas anuais 
provenientes de alterações das reservas de 
carbono decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo, «Egross Iluc 
global», aplica-se a seguinte fórmula:

Culturas 
oleaginosas 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

em que:
LUCglobal = alterações globais da 
utilização dos solos no ano anterior ao 
ano da produção de biocombustíveis (ano 
de afetação) (medido em unidades de área 
(ha));
∑ dLUCglobal = alterações globais 
acumuladas diretas do uso do solo para a 
produção de biocombustíveis no ano 
anterior (medido em unidades de área 
(ha));
CSRW = o carbono anterior (medido em 
massa (toneladas) de carbono, incluindo 
solo e vegetação) do ano anterior de novas
áreas cultivadas no mundo.
CSAW = os valores reais de carbono 
(medido em massa (toneladas) de 
carbono, incluindo solo e vegetação) do 
ano anterior de novas áreas cultivadas no 
mundo. Nos casos em que o carbono 
esteja armazenado durante mais de um 
ano, o valor atribuído ao CSAW é o do 
armazenamento estimado por unidade de 
superfície passados vinte anos ou quando 
a cultura atingir o estado de maturação, 
consoante o que ocorrer primeiro;
Para o cálculo das emissões líquidas 
anuais provenientes de alterações das 
reservas de carbono decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, «Enet 
Iluc global», aplica-se a seguinte 
fórmula:
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Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
em que:
Enet iluc global = emissões anuais 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa de equivalente 
de CO2), reduzidas com um desconto de 
20 % para compensar as incertezas dos 
cálculos;
Para o cálculo das emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo por 
unidade de energia produzida por 
biocombustíveis, aplica-se a seguinte 
fórmula:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
em que:
FSbiofuels = quota de matérias-primas 
(amidos vegetais, açúcares e/ou ácidos 
gordos provenientes do cultivo (medida 
em massa (toneladas)) convertidas em 
biocombustíveis no ano anterior divididas 
por culturas hortícolas globais (medidas 
em massa (toneladas)) produzidas no ano 
anterior ao ano de afetação;
Enbiofuels = teor energético (medido 
como teor energético (gigajoule)) 
determinado pelo poder calorífico mais 
baixo da produção global de 
biocombustíveis no ano anterior;
1000 = fator de conversão t/GJ para g/MJ

Or. en

Justificação

Introdução de uma metodologia correspondente à metodologia disposta no anexo V, n.º 7, 
para calcular as emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do solo com base nas 
matérias-primas consumidas para a produção de biocombustíveis.

Alteração 516
Bas Eickhout
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte A – quadro – linha 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Culturas energéticas 
não-alimentares

15

Or. en

Alteração 517
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo.

(a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo e matérias-primas 
incluídas na parte A do presente anexo, 
cujas emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo não 
estão estabelecidas para o ano de 
afetação.

Or. en

Justificação

Introdução de uma metodologia correspondente à metodologia disposta no anexo V, n.º 7, 
para calcular as emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do solo com base nas 
matérias-primas consumidas para a produção de biocombustíveis.

Alteração 518
Jo Leinen

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
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Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte B – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Matérias-primas que não foram 
colocadas no mercado e que são 
produzidas ao nível local para o consumo 
por veículos rodoviários ou máquinas 
móveis não rodoviárias usadas 
principalmente para fins agrícolas
internos.

Or. en

Alteração 519
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É aditado o Anexo VIII-A seguinte:
«A. Entende-se por biomassa que não 
provoca alterações indiretas do uso do 
solo, conforme especificado pelos 
procedimentos aprovados pela Comissão 
integrados num regime nacional 
aprovado:
1. Biomassa cultivada como segunda 
cultura anual numa área que não era 
usada anteriormente para produzir uma 
segunda cultura anual;
2. Biomassa resultante de aumentos de 
produção agrícola que não ocorreriam na 
ausência de procura por parte da 
indústria de biocombustíveis, como 
especificado na parte B do presente 
anexo;
B. Análise da intensificação das culturas
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1. Um regime nacional pode certificar 
como «biomassa que não provoca 
alterações indiretas do uso do solo», para 
cada tipo de cultura que usou 1 % ou 
mais da terra arável desse 
Estado-Membro (ou qualquer outro país 
terceiro que pretenda submeter um regime 
nacional), uma quantidade de biomassa 
até ao limite em que a produção em 
toneladas dessa cultura determinada na 
parte B.4 excede a produção em toneladas 
dessa cultura determinada na parte B.3.
2. Para cada tipo de cultura que usou 1 % 
ou mais da terra arável desse 
Estado-Membro (ou qualquer outro país 
terceiro que pretenda submeter um regime 
nacional) em 2008, o Estado calcula o 
aumento anual da produção da cultura no 
seu território através do cálculo do 
rendimento composto utilizando uma 
média móvel de três anos do período base 
e uma média móvel de três anos do 
período final.
a) A média móvel de três anos do período 
base é a média da produção em toneladas 
por hectare dessa cultura em 1997, 1998 e 
1999.
b) A média móvel de três anos do período 
final é a média da produção em toneladas 
por hectare dessa cultura em 2006, 2007 e 
2008.
c) O rendimento anual implícito é o 
aumento da produção (expresso em 
percentagem) que resultaria do aumento 
do rendimento desde a média móvel de 
três anos do período base até à média 
móvel de três anos do período final ao 
longo de nove anos. Caso o resultado 
deste cálculo seja zero ou um número 
negativo, o rendimento anual implícito é 
zero para essa cultura.
3. Cada Estado-Membro (ou qualquer 
outro país terceiro que pretenda submeter 
um regime nacional) cria um quadro para 
cada tipo de cultura que usou 1 % ou 
mais da terra arável desse Estado em 
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2008, em que se pressupõe que o 
rendimento de 2007 é a média móvel de 
três anos do período final para essa 
cultura, calculando-se então os 
rendimentos esperados para essa cultura 
em cada ano desde 2008 até 2020 através 
de um acréscimo ao rendimento, em cada 
ano, em função do rendimento anual 
implícito para essa cultura. Usando este 
rendimento estimado para o ano em 
causa, o Estado-Membro (ou qualquer 
outro país terceiro que pretenda 
apresentar um regime nacional) 
multiplica este rendimento estimado pela 
área real de cultivo ocupada por essa 
cultura nesse ano.
4. O rendimento real para uma cultura 
em cada ano corresponde à determinação 
final do Estado-Membro (ou outro país 
terceiro que pretenda apresentar um 
plano de regime nacional) do rendimento 
médio por hectare de uma dada cultura 
no seu território. Usando este rendimento 
real para o ano em causa, um Estado 
multiplica este rendimento real pela área 
real de cultivo ocupada por essa cultura 
nesse ano.»

Or. en

Justificação

Ver as justificações para o considerando 4 e o considerando 4-A (novo).

Alteração 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) É aditado o seguinte anexo IX:
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Anexo VIII-A
Os seguintes biocombustíveis são 
considerados biocombustíveis avançados:
Material biológico relativamente ao qual 
utilizações alternativas estejam associadas 
a importantes emissões de metano ou de 
óxido nitroso sem que seja produzida 
energia utilizável.

Or. sv

Alteração 521
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX

Testo da Comissão Alteração

3) É aditado o seguinte anexo IX: Suprimido
«Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
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palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos.
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Or. de

Justificação

O anexo IX (novo) é redefinido numa alteração separada.

Alteração 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX
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Texto da Comissão Alteração

3) É aditado o seguinte anexo IX: Suprimido
«Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
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no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.»

Or. it

Alteração 523
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado o seguinte anexo IX: Suprimido
«Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
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(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.»

Or. en

Justificação

Ver as justificações para o considerando 19 e o artigo 7-A, n.º 6.

Alteração 524
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

3) É aditado o seguinte anexo IX:: Suprimido
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«Anexo IX
A. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 
4, deve ser considerada como tendo 4 vez 
o seu teor energético
(a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
B. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, 
n.º 4, deve ser considerada como tendo 
duas vezes o seu teor energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.
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(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Or. fr

Alteração 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado o seguinte anexo IX: Suprimido
Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
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(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Or. sv

Alteração 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado o seguinte anexo IX: Suprimido
«Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(a) Algas.
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(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos.
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano. 
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.»

Or. en
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Justificação

Substituído por um anexo referente a fontes de energia renováveis avançadas para o 
transporte.

Alteração 527
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX

Testo da Comissão Alteração

Anexo IX Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético

Parte A. Matérias-primas que contribuem 
para alcançar o objetivo de 2 %, referido 
no artigo 3.º, n.º 4, alínea d), subalínea i), 
da Diretiva 2009/28/CE:

(a) Algas. (a) Algas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Biomassa de resíduos urbanos sujeitos 
a objetivos de reciclagem nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de novembro de 2008, 
relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(d) Palha. (d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume animal e lamas de depuração.

(f) Efluentes da produção de óleo de palma 
e cachos de frutos de palma vazios.

(g) Breu de tall oil. (g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada. (h) Glicerina não refinada.

(i) Bagaço. (i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. (j) Bagaços de uvas e borras de vinho.

(k) Cascas de frutos secos. (k) Cascas de frutos secos.
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(l) Peles. (l) Peles.
(m) Carolos. (m) Carolos.

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético

(na) Ácidos gordos livres da produção de 
óleo de palma (POME) e cachos de frutos 
de palma vazios.

(a) Óleos alimentares usados. (nb) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

(nc) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (nd) Materiais celulósicos não alimentares

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

(ne) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

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 528
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX
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Testo da Comissão Alteração

Anexo IX Anexo IX
Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético

Parte A. Matérias-primas que contribuem 
para o objetivo de 2 % referido no artigo 
3.º, alínea d-i)

(a) Algas. (a) Alga (autotróficas).
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos acumulados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(d) Palha. (d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume animal e lamas de depuração.

(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.

(f) Ácidos gordos livres da produção de 
óleo de palma (POME) e cachos de frutos 
de palma vazios.

(g) Breu de tall oil. (g) Breu de tall oil.

(h) Glicerina não refinada. (h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço. (i) Bagaço.

(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. (j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos. (k) Cascas de frutos secos.

(l) Peles. (l) Peles.
(m) Carolos. (m) Carolos.

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético
(a) Óleos alimentares usados. (na) Óleos alimentares usados.

(b) Gorduras animais classificadas nas (nb) Gorduras animais classificadas nas 
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categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (nc) Materiais celulósicos não alimentares.

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

(nd) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Or. de

Justificação

A ponderação múltipla é questionável do ponto de vista estatístico, uma vez que gera 
biocombustíveis «virtuais», criando a ilusão do cumprimento das metas em matéria de clima.

Alteração 529
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem em consideração o facto 
de o valor dos coeficientes definidos nos 
termos do anexo IX não estar adaptado a 
todos os produtos, devendo-se, para isso, 
proceder a uma reflexão suplementar no 
sentido de evitar qualquer insegurança 
jurídica.

Or. fr

Alteração 530
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A
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Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo 4 vezes o 
seu teor energético

Parte A. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo 4 vezes o 
seu teor energético

(a) Algas. (a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos e 
detritos industriais, exceto resíduos 
sujeitos a recolha seletiva conforme o 
artigo 11.º, n.º 1, da Diretiva 2008/98/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.

(d) Palha. (d) Fração de biomassa de resíduos e 
detritos da agricultura e das indústrias 
conexas, como bagaço, conchas, peles, 
bagaços de uva, borras de vinho e espigas.

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Fração de biomassa de resíduos 
provenientes da silvicultura e de 
indústrias conexas, tais como cascas, 
folhas, agulhas, ramos, copas das árvores, 
serradura, aparas, licor negro, licor de 
sulfito, lenhina e tall oil.

(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.

(g) Breu de tall oil.

(h) Glicerina não refinada.

(i) Bagaço.
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(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

Or. en

Justificação

Qualquer lista pormenorizada estará incompleta, já que não incluirá matérias-primas que 
podem ser utilizadas para que biocombustíveis de segunda geração se tornem detritos através 
de processos que atualmente não reconhecemos. São necessárias definições mais genéricas 
que abranjam um maior número de matérias-primas, de modo que se estimule a inovação de 
novos biocombustíveis avançados. No caso da silvicultura, não existe necessidade de 
distinguir entre diferentes frações das árvores na presente diretiva, uma vez que deveria ser 
deixado ao critério do mercado.

Alteração 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – Parte A

Texto da Comissão Alteração

A. Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético 

A. Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético 

(a) Algas. (a) Algas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(c) Fração de biomassa de resíduos (c) Fração de biomassa de resíduos 
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industriais. industriais.

(d) Palha.

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume animal e lamas de depuração.

(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil. (g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada. (h) Glicerina não refinada.

(i) Bagaço.

(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. (j) Bagaços de uvas e borras de vinho.

(k) Cascas de frutos secos. 

(l) Peles. (l) Material lignocelulósico, incluindo 
palha, bagaço, cascas de frutos secos,
peles e carolos.

(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

Or. en

Justificação

Para incentivar uma maior penetração dos biocombustíveis avançados no mercado, os 
materiais lignocelulósicos devem ser incluídos num ponto único e as culturas açucareiras 
devem ser incluídas, na medida em que o açúcar não é apenas um alimento, mas também um 
substrato para as biotecnologias de fermentação, fator essencial para a inovação na 
produção biocombustível avançado (daí a exclusão do etanol).

Alteração 532
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja Parte A. Lista de biocombustíveis 
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contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético

avançados. Os biocombustíveis 
resultantes das seguintes matérias-primas 
serão considerados biocombustíveis 
avançados

Or. es

Alteração 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético

Parte A. Uma lista alargada de 
biocombustíveis avançados. Os 
biocombustíveis resultantes das seguintes 
matérias-primas serão considerados 
biocombustíveis avançados.

Or. en

Justificação

É necessária estabilidade de investimento a longo prazo ao investir em biocombustíveis 
avançados. A ampla utilização de resíduos e detritos necessita geralmente de novos 
investimentos. Por forma a evitar barreiras de mercado artificiais entre Estados-Membros, é 
importante adicionar à lista do Anexo IX da presente diretiva os resíduos de biocombustíveis 
e os detritos de palha. Desta forma, a estabilidade de investimento necessária para 
biocombustíveis avançados seria melhorada. Recomenda-se que se vote em bloco as 
alterações seguintes.

Alteração 534
Julie Girling

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – título
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Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético

Parte A. Matérias-primas que contribuem
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4:

Or. en

Justificação

A contagem múltipla não é um instrumento efetivo para alcançar os objetivos dispostos na 
presente diretiva e, por conseguinte, deve ser retirado da diretiva.

Alteração 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético

Parte A. Matérias-primas que contribuem
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo 4 vezes o 
seu teor energético 

Or. en

Alteração 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja Parte A. Resíduos e detritos cuja 



AM\937598PT.doc 63/100 PE513.035v01-00

PT

contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético

contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo 4 vezes o seu teor energético

Or. en

Alteração 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Algas. (a) Algas (autotróficas).

Or. en

Alteração 538
Corinne Lepage

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) Bactérias.

Or. fr

Alteração 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Bactérias.

Or. en

Justificação

Deve incentivar-se a produção de biocombustíveis avançados que não têm impacto nas 
emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo e que não interferem na cadeia 
alimentar.

Alteração 540
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a recolha 
seletiva nos termos do artigo 11.º, n.º 1, da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas.

Or. en

Justificação

A inclusão da fração de biomassa de resíduos urbanos mistos (mesmo com a exclusão dos 
fluxos de resíduos domésticos recolhidos seletivamente) pode tornar-se um incentivo para os 
municípios, dependendo das condições, para deter a recolha seletiva de resíduos e 
transformar os resíduos misturados recolhidos em energia, abstendo-se do objetivo de 2015 
relativo à recolha seletiva de metal, plástico, papel e vidro e afastando-se da hierarquia dos 
resíduos disposta na Diretiva sobre resíduos.
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Alteração 541
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a recolha 
seletiva nos termos do artigo 11.º, n.º 1, da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas.

Or. en

Alteração 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos resíduos 
e que revoga certas diretivas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, incluindo resíduos 
biológicos separados, mas não outros
resíduos domésticos separados e resíduos 
de papel sujeitos a objetivos de reciclagem 
nos termos do artigo 11.º, n.º 2, alínea a), 
da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas.

Or. en
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Justificação

A utilização de resíduos de papel como matéria-prima para combustível não se justifica do 
ponto de vista da eficiência na utilização dos recursos. A reciclagem e a utilização 
sustentável de resíduos de papel, por exemplo como matéria-prima para papel, também cria 
empregos nas regiões, sendo esta uma oportunidade que não deve ficar comprometida. O 
texto da Comissão não é claro no que toca aos resíduos biológicos separados, pelo que é 
necessário clarificar que podem ser utilizados.

Alteração 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração biodegradável de resíduos 
industriais.

Or. en

Justificação

De modo que se mantenha a conformidade com a Diretiva 2009/28/CE relativa às energias 
renováveis em que a fração biodegradável dos resíduos industriais é mencionada na 
definição de biomassa no artigo 2.º, alínea e).

Alteração 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais, exceto se for reutilizável 
industrial ou economicamente para 
outros fins industriais.
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Or. en

Alteração 545
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais, do comércio retalhista e 
grossista e resíduos provenientes do 
processamento, mas não resíduos sujeitos 
a recolha seletiva conforme o artigo 11.º, 
n.º 1, da Diretiva 2008/98/CE.

Or. en

Alteração 546
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais, mas não resíduos sujeitos a 
recolha seletiva conforme o artigo 11.º, n.º 
1, da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas.

Or. en

Justificação

A inclusão da fração de biomassa de resíduos industriais pode tornar-se um incentivo para os 
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produtores de resíduos e os municípios, dependendo das condições, para deter a recolha 
seletiva de resíduos e transformar os resíduos misturados recolhidos em energia, abstendo-se 
do objetivo de 2015 relativo à recolha seletiva de metal, plástico, papel e vidro e afastando-se 
da hierarquia dos resíduos disposta na Diretiva sobre resíduos.

Alteração 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais, resíduos do comércio 
retalhista e grossista e resíduos 
provenientes do processamento.

Or. en

Justificação

No interesse da eficiência na utilização dos recursos, a exploração de muitos tipos de 
resíduos industriais, resíduos do comércio retalhista e grossista e resíduos provenientes do 
processamento na produção de biocombustíveis deve ser promovida.

Alteração 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais, incluindo decocção, melaços, 
desperdícios de peixe, resíduos da 
produção de farinha de peixe, resíduos do 
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abate e resíduos da transformação de 
carne.

Or. en

Alteração 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Palha. (d) Palha e biomassa de manutenção de 
espaços verdes.

Or. en

Alteração 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume de animal, estrume líquido, 
lamas, estrume de aves, excrementos de 
peixe e lamas de depuração.

Or. en

Alteração 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.

Suprimido

Or. en

Alteração 552
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/29/CE
Anexo IX – parte A – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.

Suprimido

Or. en

Alteração 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Efluentes da produção de óleo de palma 
e cachos de frutos de palma vazios.

(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma, óleo de terra descolorante usada, 
lamas de óleo de palma e cachos de frutos 
de palma vazios.

Or. en
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Alteração 554
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Breu de tall oil. (g) Licor negro e respetivos derivados, 
como lenhina e breu de tall oil, excluindo 
os que têm uma utilização comercial mais 
valiosa de acordo com a hierarquia dos 
resíduos, como tall oil em bruto.

Or. en

Justificação

Antes de usar resíduos e detritos para energia, devem ser utilizados para outros fins 
comercias viáveis de acordo com a hierarquia dos resíduos. Por conseguinte, tall oil em 
bruto.

Alteração 555
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Breu de tall oil. (g) Resíduos dos processos de 
transformação da indústria da celulose, 
como licor negro, massa de sulfato em 
bruto, tall oil em bruto e breu de tall oil.

Or. en

Justificação

As fábricas de celulose geram diversos resíduos que podem contribuir de forma significativa 
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para a produção de biocombustíveis avançados. Todas as frações provêm do mesmo processo 
primário, sendo, portanto, resíduos do processo de transformação, à semelhança ao breu de 
tall oil, que está incluído no Anexo, Parte A, da proposta da Comissão. Todos os resíduos de 
processos de transformação devem ser tratados da mesma forma.

Alteração 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Breu de tall oil. (g) Licor negro e respetivos derivados, 
como sabão sulfato em bruto, lenhina, tall 
oil em bruto e breu de tall oil.

Or. en

Justificação

Todos os detritos das fábricas de celulose devem ser tratados da mesma forma. Os resíduos 
podem contribuir de forma significativa para a produção de biocombustíveis avançados.

Alteração 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Bagaço. Suprimido

Or. en
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Alteração 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo – parte A – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. (j) Bagaços, incluindo cana-de-açúcar, 
beterraba sacarina, bagaço de uva e 
borras de vinho.

Or. en

Alteração 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Peles. (l) Materiais celulósicos não alimentares 
– resíduos derivados do fortalecimento e 
desbastação de sementes e grãos 
(conchas, peles, palha miúda, carolos, 
etc.).

Or. en

Alteração 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
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Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Carolos Suprimido

Or. en

Alteração 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

Suprimido

Or. en

Alteração 562
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

Suprimido

Or. en

Alteração 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Cascas, ramos, folhas.

Or. en

Alteração 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Resíduos provenientes da exploração 
madeireira, tais como cascas, ramos, 
ramagens da copa, madeira de pequena 
dimensão, folhas, serradura e aparas.

Or. en

Justificação

É desejável proporcionar um tratamento igual aos diferentes detritos da atividade de gestão 
florestal e de abate de árvores. Promover-se-á, assim, o desenvolvimento rural e regional, 
porquanto serão criados mercados para os detritos da gestão florestal enquanto 
matéria-prima para a produção de combustíveis.

Alteração 565
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
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Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Cascas, ramos, copas das árvores, 
folhas, serradura e aparas.

Or. en

Alteração 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Cascas, ramos, desbastes, folhas, 
serradura e aparas.

Or. en

Alteração 567
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-A) Resíduos de produção bioquímica.

Or. en

Alteração 568
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-B) Sêmeas.

Or. en

Alteração 569
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-C) Excesso de levedura.

Or. en

Alteração 570
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-D) Soro de leite.

Or. en
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Alteração 571
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-A) Óleos alimentares usados.

Or. es

Alteração 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) Óleos alimentares usados.

Or. fr

Justificação

As investigações sobre o desenvolvimento dos biocombustíveis à base de óleos alimentares 
usados revelam-se promissoras e proporcionam uma contribuição que, em matéria de 
energia e de ambiente, é comparável aos biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas constantes no anexo II da presente diretiva. Por conseguinte, no sentido de 
assegurar a equidade e a proporcionalidade, é conveniente permitir que os referidos 
produtos beneficiem dos mesmos incentivos ao desenvolvimento que são concedidos aos 
materiais que constam no anexo II.

Alteração 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
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Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-A) Óleos alimentares usados.

Or. en

Alteração 574
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-E) Óleos alimentares usados.

Or. en

Alteração 575
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-B) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002, que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano1

.

__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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Or. es

Alteração 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-B) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano1.
__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Alteração 577
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-F) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano1.
__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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Or. en

Alteração 578
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-C) Materiais celulósicos não 
alimentares.

Or. es

Alteração 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-C) Materiais celulósicos não 
alimentares.

Or. en

Alteração 580
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-G) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(n-G) Materiais celulósicos não 
alimentares.

Or. en

Alteração 581
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-D) Material lignocelulósico exceto 
toros para serrar e madeira para folhear.

Or. es

Alteração 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-B) Material lignocelulósico, exceto 
toros para serrar e madeira para folhear.

Or. en

Justificação

A lignocelulose deve ser contabilizada do mesmo modo que outras matérias-primas de 
madeira, já que não tem um impacto nas emissões ligadas às alterações indiretas do uso do 
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solo.

Alteração 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-D) Material lignocelulósico, exceto 
toros para serrar e madeira para folhear.

Or. en

Alteração 584
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-H) Material lignocelulósico, exceto 
toros para serrar e madeira para folhear e 
madeira para pasta de papel.

Or. en

Alteração 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-E) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(n-E) Triglicéridos, ácidos gordos livres e 
destilados gordos e óleos que não 
obedecem às normas provenientes das 
indústrias de produção de oleoquímicos, 
biodiesel, refinação de óleos vegetais, 
transformação alimentar e gorduras 
animais.

Or. en

Alteração 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-F) Matérias gordas não destinadas ao 
consumo humano.

Or. en

Alteração 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – alínea n-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-G) Óleo de milho da tecnologia de 
separação.

Or. en
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Alteração 588
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para resíduos agrícolas, só devem ser 
consideradas nos cálculos quantidades em 
excesso das quantidades necessárias para 
a proteção contra a erosão do solo e perda 
da biodiversidade. Para detritos da gestão 
florestal, só devem ser consideradas nos 
cálculos quantidades em excesso das 
quantidades necessárias para a proteção 
contra a perda da biodiversidade.

Or. en

Justificação

Não se deve resolver um problema criando um outro problema.

Alteração 589
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto da Comissão Alteração

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético

Suprimido

Or. es
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Alteração 590
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto da Comissão Alteração

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético

Suprimido

Or. en

Justificação

A parte B não é necessária se apenas existe um nível de contagem múltipla.

Alteração 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto da Comissão Alteração

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético

Suprimido

Or. en

Alteração 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 



AM\937598PT.doc 87/100 PE513.035v01-00

PT

Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto da Comissão Alteração

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético

Suprimido

Or. en

Alteração 593
Julie Girling

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto da Comissão Alteração

Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo duas vezes o seu teor energético

Parte B. Matérias-primas que contribuem
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4:

Or. en

Justificação

A contagem múltipla não é um instrumento efetivo para alcançar os objetivos dispostos na 
presente diretiva e, por conseguinte, deve ser retirado da diretiva.

Alteração 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
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Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto da Comissão Alteração

Parte B. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo duas 
vezes o seu teor energético

Parte B. Resíduos e detritos cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada como 
tendo duas vezes o seu teor energético

Or. en

Alteração 595
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Óleos alimentares usados. Suprimido

Or. en

Justificação

A parte B não é necessária se apenas existe um nível de contagem múltipla. Assim, pode ser 
transferida para a parte A.

Alteração 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Óleos alimentares usados. Suprimido
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Or. fr

Justificação

As investigações sobre o desenvolvimento dos biocombustíveis à base de óleos alimentares 
usados revelam-se promissoras e proporcionam uma contribuição que, em matéria de 
energia e de ambiente, é comparável aos biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas constantes no anexo II da presente diretiva. Por conseguinte, no sentido de 
assegurar a equidade e a proporcionalidade, é conveniente permitir que os referidos 
produtos beneficiem dos mesmos incentivos ao desenvolvimento que são concedidos aos 
materiais que constam no anexo II.

Alteração 597
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Óleos alimentares usados. Suprimido

Or. es

Alteração 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Óleos alimentares usados. Suprimido

Or. en

Alteração 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas. A contribuição destes resíduos 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 
4, deve ser considerada como tendo duas 
vezes o seu teor energético, após a adoção 
dos critérios de sustentabilidade ao nível 
europeu.

Or. en

Alteração 600
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

Suprimido

Or. en

Justificação

A parte B não é necessária se apenas existe um nível de contagem múltipla. Assim, pode ser 
transferida para a Parte A.

Alteração 601
Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

Suprimido

Or. es

Alteração 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

Suprimido

Or. en

Alteração 603
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. en

Alteração 604
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. en

Justificação

A parte B não é necessária se apenas existe um nível de contagem múltipla. Assim, pode ser 
transferida para a parte A.

Alteração 605
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. fr

Alteração 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. en

Alteração 607
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. es

Alteração 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. en
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Alteração 609
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (c) Materiais celulósicos não alimentares, 
exceto resíduos sujeitos a recolha seletiva 
conforme o artigo 11.º, n.º 1, da Diretiva 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de novembro de 2008, 
relativa aos resíduos e que revoga certas 
diretivas.

Or. en

Justificação

A inclusão de materiais celulósicos não alimentares pode tornar-se um incentivo para os 
produtores de resíduos e os municípios, dependendo das condições, para deter a recolha 
seletiva de resíduos e transformar os resíduos misturados recolhidos em energia, abstendo-se 
do objetivo de 2015 relativo à recolha seletiva de metal, plástico, papel e vidro e afastando-se 
da hierarquia dos resíduos disposta na Diretiva sobre resíduos.

Alteração 610
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (c) Materiais celulósicos não alimentares, 
tal como toda a biomassa derivada de 
culturas energéticas não alimentares 
terrestres com fins de produção 
bioenergética, outras gramíneas 
energéticas, variedades não alimentares 
de sorgo e cânhamo industrial.
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Or. en

Alteração 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (c) Materiais celulósicos e hemicelulósicos
não alimentares.

Or. en

Alteração 612
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Suprimido

Or. en

Justificação

A parte B não é necessária se apenas existe um nível de contagem múltipla. Assim, pode ser 
transferida para a parte A.

Alteração 613
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Suprimido

Or. fr

Alteração 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Suprimido

Or. en

Alteração 615
Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Suprimido

Or. es

Alteração 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Suprimido

Or. en

Alteração 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

(d) Material lignocelulósico, exceto toros
para serrar e madeira para folhear que são 
industrial ou economicamente 
reutilizáveis para qualquer outro uso 
industrial, e qualquer outro material 
lignocelulósico restante reutilizável para 
outros fins industriais.

Or. en

Alteração 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Fração de biomassa de solos 
degradados, solos agrícolas abandonados, 
solos marginais, inúteis para a produção 
alimentar.

Or. en

Alteração 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Biomassa de resíduos urbanos, 
incluindo desperdícios de comida, 
resíduos de mercearias, resíduos de 
cozinha, resíduos de restaurantes, 
resíduos de cantinas.

Or. en

Alteração 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É aditado o anexo IX-A seguinte:
«Anexo IX-A
Fontes de energia renováveis avançadas 
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para o transporte
Salvaguardas para a sustentabilidade
Os Estados-Membros devem prever 
salvaguardas para a utilização de todos os 
resíduos e detritos, a fim de garantir que a 
utilização enquanto combustível para 
transportes cumpra a hierarquia dos 
resíduos, nomeadamente a prevenção, a 
preparação para reutilização e a 
reciclagem antes da valorização 
energética, como definido na Diretiva 
2008/98/CE, e assegurar a utilização em 
cascata.
No que toca às fontes bióticas, os 
Estados-Membros devem introduzir 
salvaguardas para proteger a 
biodiversidade e prevenir o esgotamento 
ou a perda de serviços ecossistémicos, 
bem como o desvio da utilização corrente 
que possa ter um impacto negativo direto 
ou indireto na biodiversidade, nos solos 
ou no equilíbrio geral do ciclo do 
carbono.
Ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, são elegíveis 
enquanto energia para transportes 
avançados as seguintes matérias-primas, 
nas condições impostas pelas 
salvaguardas para a sustentabilidade:
Parte A:
- Algas.
- Combustíveis líquidos e gasosos de 
fontes renováveis de origem não 
biológica.
Parte B:
- Fração de biomassa de resíduos urbanos 
mistos, mas não resíduos domésticos 
separados sujeitos a objetivos de 
reciclagem nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
- Fração de biomassa de resíduos 
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industriais.
- Palha.
- Estrume animal e lamas de depuração.
- Breu de tall oil.
- Glicerina não refinada.
- Bagaços de uvas e borras de vinho.
- Cascas de frutos secos.
- Peles.
- Carolos.
- Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
- Materiais celulósicos não alimentares.
- Material lignocelulósico, exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.»

Or. en

Justificação

As algas e os combustíveis líquidos e gasosos produzidos a partir de energias renováveis de 
origem não biológica na parte A do anexo IX, bem como a eletricidade proveniente de fontes 
renováveis nos veículos elétricos e CCU (por exemplo, o uso de resíduos gasosos industriais 
para alimentar a fermentação microbiana para produzir combustíveis líquidos ou gasosos), 
devem ser considerados como tendo 4 vezes o seu teor energético em direção ao objetivo de 
3 % nas fontes de energia avançadas para transportes. Os óleos alimentares usados e as 
gorduras animais não precisam de incentivos para além do objetivo geral da diretiva relativa 
à qualidade dos combustíveis e da emissão vermelha.


