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Assunto: Critérios de sustentabilidade aplicáveis aos biocombustíveis e à biomassa

1. Um projecto de comunicação da Comissão, que oferece orientação para a aplicação dos 
critérios de sustentabilidade aplicáveis aos biocombustíveis e à biomassa, suscita diversas 
preocupações quanto à integridade do ponto de vista da Comissão relativo ao sistema de 
sustentabilidade. O projecto de orientação sugere, inter alia, que as plantações de palmeiras 
de óleo podem ser consideradas zonas continuamente arborizadas e que, por conseguinte, a 
conversão de florestas tropicais em plantações de palmeiras de óleo é compatível com os 
critérios de sustentabilidade previstos na Directiva relativa às energias renováveis e, 
consequentemente, também com a Directiva relativa à qualidade dos combustíveis. Poderá a 
Comissão clarificar a sua interpretação dos critérios estabelecidos na Directiva relativa às 
energias renováveis, em particular no que se refere à definição de zonas continuamente 
arborizadas?

2. Graças à insistência do Parlamento Europeu, foi introduzida na Directiva relativa às 
energias renováveis uma disposição que obriga a Comissão a avaliar o impacto de alterações 
indirectas da utilização da terra e a propor medidas concretas para minimizar os gases com 
efeito de estufa resultantes de alterações indirectas da utilização da terra. Poderá a Comissão 
expor os progressos alcançados no âmbito da análise da introdução de um factor “alterações 
indirectas da utilização da terra” para o cálculo das emissões de GEE no caso dos 
biocombustíveis?
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3. A Directiva relativa às energias renováveis exige que a Comissão apresente um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de sustentabilidade aplicável às utilizações energéticas da 
biomassa, o mais tardar, até fins de 2009, acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas. Poderá a Comissão explicar as razões do atraso desse relatório e apresentar uma 
síntese dos resultados da consulta das partes interessadas? Tenciona a Comissão apresentar 
uma proposta relativa a critérios de sustentabilidade vinculativos aplicáveis às utilizações 
energéticas da biomassa?


