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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e a 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0595),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 192.º, n.º 1, e 114.º, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0337/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de …1,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Desenvolvimento, da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
da Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão do Comércio Internacional, 
bem como da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2013); 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Quando os terrenos agrícolas 
anteriormente destinados à produção 
alimentar humana ou animal são desviados 
para a produção de biocombustíveis, 
continua a ser necessário satisfazer a 
procura para fins que não a produção de 
combustíveis. Esta procura pode ser 
satisfeita, quer mediante uma 
intensificação da atual produção, através 
do aumento da produtividade agrícola, 
embora tal possa gerar impactos 
ambientais negativos, nomeadamente a 
perda de biodiversidade, a escassez de 
água, a erosão dos solos, bem como a 
poluição das águas e dos solos, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa,
bem como uma perda de biodiversidade 
no caso de terrenos ricos em 
biodiversidade. Por conseguinte, as 
Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE devem 
incluir disposições relativas às alterações 
indiretas do uso do solo dado que os atuais 
biocombustíveis são principalmente 
produzidos a partir de culturas em terrenos 
agrícolas existentes.

Or. fr
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 
Estados-Membros e em estimativas de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo de diferentes 
matérias-primas utilizadas para a produção 
de biocombustíveis, é provável que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
ligadas a alterações indiretas do uso do 
solo sejam significativas e possam anular, 
em parte ou na totalidade, as reduções de 
emissões de gases com efeito de estufa de 
biocombustíveis individuais. Isto deve-se 
ao facto de se prever que a quase totalidade 
da produção de biocombustíveis em 2020 
provirá de culturas em terrenos que 
poderiam ser utilizados para satisfazer os 
mercados de alimentos para consumo 
humano e animal. A fim de reduzir essas 

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 
Estados-Membros e em estimativas de 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo de diferentes 
matérias-primas utilizadas para a produção 
de biocombustíveis, as emissões de gases 
com efeito de estufa ligadas a alterações 
indiretas do uso do solo são significativas e 
podem anular, em parte ou na totalidade, as 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa de biocombustíveis individuais. 
Isto deve-se ao facto de se prever que a 
quase totalidade da produção de 
biocombustíveis em 2020 provirá de 
culturas em terrenos que poderiam ser 
utilizados para satisfazer os mercados de 
alimentos para consumo humano e animal.
Para além disso, o aumento do consumo 
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emissões, é conveniente estabelecer em 
conformidade uma distinção entre grupos 
de culturas, como culturas de oleaginosas, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

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

Or. fr

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de resíduos e algas, 
proporcionam um nível elevado de redução 
de gases com efeito de estufa com um 
baixo risco de alterações indiretas do uso 
do solo e não estão em concorrência direta 
com os mercados de alimentos para 
consumo humano e animal no que diz 
respeito à utilização de terrenos agrícolas. 
Por conseguinte, é conveniente incentivar 
uma maior produção dos referidos 
biocombustíveis avançados uma vez que 
estes não se encontram, neste momento, 

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de resíduos e algas, 
proporcionam um nível elevado de redução 
de gases com efeito de estufa com um 
baixo risco de alterações indiretas do uso 
do solo e não estão em concorrência direta 
com os mercados de alimentos para 
consumo humano e animal no que diz 
respeito à utilização de terrenos agrícolas. 
Por conseguinte, é conveniente incentivar 
uma maior produção dos referidos 
biocombustíveis avançados uma vez que 
estes não se encontram, neste momento, 
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disponíveis comercialmente em grandes 
quantidades, em parte devido à 
concorrência para a obtenção de subsídios 
públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 
realização do objetivo de 10% no setor dos 
transportes estabelecido na Diretiva 
2009/28/CE, em comparação com os 
biocombustíveis convencionais. Neste 
contexto, apenas devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados com um baixo 
impacto estimado em termos de alterações 
indiretas do uso do solo e uma elevada 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do quadro pós-2020 da 
política em matéria de energias renováveis.

disponíveis comercialmente em grandes 
quantidades, em parte devido à 
concorrência para a obtenção de subsídios 
públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 
realização do objetivo de 10% no setor dos 
transportes estabelecido na Diretiva 
2009/28/CE, em comparação com os 
biocombustíveis convencionais. Neste 
contexto, apenas devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados com um baixo 
impacto estimado em termos de alterações 
indiretas do uso do solo e uma elevada 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do quadro da política 
em matéria de energias renováveis.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa» e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos, que promovem biorrefinarias 
integradas e diversificadas em toda a 
Europa, deveriam ser criados maiores 
incentivos ao abrigo da Diretiva 
2009/28/CE de uma forma que privilegie a 
utilização de matérias-primas da biomassa 
que não tenham um elevado valor 
económico para outras utilizações que não 
os biocombustíveis.

(7) A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa» e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos, que promovem biorrefinarias 
integradas e diversificadas em toda a 
Europa, deveriam ser criados maiores 
incentivos ao abrigo da Diretiva 
2009/28/CE de uma forma que privilegie a 
utilização de matérias-primas da biomassa 
que não tenham um elevado valor 
económico para outras utilizações que não 
os biocombustíveis. É também essencial 
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assegurar a coerência das políticas da 
União relativas aos resíduos e garantir 
que os resíduos obedeçam à hierarquia 
dos resíduos, como definido no artigo 4.º 
da Diretiva 2008/98/CE. Não deve ser 
criado qualquer incentivo negativo que 
possa afetar a aplicação adequada da 
presente diretiva.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de preparar a transição para 
biocombustíveis avançados e de 
minimizar os impactos gerais das 
alterações indiretas do uso do solo no 
período até 2020, é adequado limitar a 
quantidade de biocombustíveis e 
biolíquidos obtidos a partir de culturas 
alimentares, tal como estabelecido no 
anexo VIII, parte A, da Diretiva 
2009/28/CE e no anexo V, parte A, da 
Diretiva 98/70/CE, que podem ser 
contabilizados para os objetivos fixados 
na Diretiva 2009/28/CE. Sem restringir a 
utilização geral desses combustíveis, a 
quota de biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos a partir de culturas 
cerealíferas e outras culturas ricas em 
amido, bem como de culturas açucareiras 
e oleaginosas, que podem ser 
contabilizadas para o cumprimento dos 
objetivos da Diretiva 2009/28/CE, deve ser 
limitada à quota desses biocombustíveis e 
biolíquidos consumidos em 2011.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Justifica-se o estabelecimento de limites para a produção de biocombustíveis de primeira 
geração, o qual não deve ser indiscriminado, mas sim ter em conta as alterações indiretas do 
uso do solo para o cálculo de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Justifica-se o estabelecimento de limites para a produção de biocombustíveis de primeira 
geração, o qual não deve ser indiscriminado, mas sim ter em conta as alterações indiretas do 
uso do solo para o cálculo de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo devem 
ser incluídas nos relatórios sobre as 

(11) Com vista a assegurar a exatidão e a 
integridade dos objetivos da União em 
matéria de redução das emissões de gases 
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emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de biocombustíveis 
apresentados ao abrigo das Diretivas 
98/70/CE e 2009/28/CE. Aos 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não resultem num 
aumento da procura de terrenos, como os à 
base de matérias-primas produzidas a partir 
de resíduos, deve ser aplicado um fator de 
emissão zero. 

com efeito de estufa e de biocombustíveis, 
as emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo devem ser tidas 
em conta para o cálculo da redução de 
emissões de gases com efeito de estufa 
necessárias, de acordo com os critérios de 
durabilidade fixados na Diretiva 
2009/28/CE e na Diretiva 98/70/CE. É 
também necessário contabilizar as 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo para a 
consecução do objetivo do artigo 7.º-A, 
n.º 2, da Diretiva 98/70/CE, com o intuito 
de conceder incentivos aos 
biocombustíveis que tenham um impacto 
reduzido nas alterações indiretas do uso 
do solo. Aos biocombustíveis produzidos a 
partir de matérias-primas que não resultem 
num aumento da procura de terrenos, como 
os à base de matérias-primas produzidas a 
partir de resíduos, deve ser aplicado um 
fator de emissão zero. 

Or. fr

Justificação

O facto as alterações indiretas do uso do solo serem tidas em conta para o cálculo da 
redução das emissões de gases com efeito de estufa garante que os biocombustíveis que 
produzam um impacto negativo reduzido não sejam penalizados e incentiva também a 
produção de biocombustíveis que resultem em reduções de emissões de gases com efeito de 
estufa mais significativas.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Cumpre incentivar a eletricidade 
renovável e a eficiência energética, com 
vista a atingir o objetivo para as energias 
renováveis nos transportes e permitir, ao 
mesmo tempo, a redução dos efeitos 
negativos decorrentes das alterações 
indiretas do uso do solo. Os 
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Estados-Membros devem, por 
conseguinte, esforçar-se por aumentar a 
eficiência energética, reduzir o consumo 
global de energia nos transportes, e 
favorecer, em simultâneo, a introdução de 
veículos elétricos no mercado e a 
utilização da eletricidade produzida a 
partir de fontes renováveis no setor dos 
transportes. Os Estados-Membros devem 
também ser autorizados a reorientar os 
seus recursos financeiros atualmente 
consagrados ao objetivo de atingir, na 
totalidade ou em parte, a respetiva quota 
de energia proveniente dos 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e de outras culturas ricas em 
amido, de culturas açucareiras e 
oleaginosas e de outras culturas 
energéticas cultivadas em terra, visando o 
aumento das energias renováveis, em 
particular a eólica, a solar, a maremotriz 
e a geotérmica, que já demonstraram a 
sua natureza renovável e sustentável.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) As florestas são fonte de uma 
grande panóplia de vantagens ambientais, 
económicas e sociais e de serviços 
essenciais para a humanidade, como a 
manutenção da biodiversidade e das 
funções dos ecossistemas e a proteção do 
sistema climático. A procura crescente da 
biomassa florestal, inclusive dos resíduos 
de madeira e da silvicultura, para sua 
utilização na pasta de papel e no papel, na 
construção ou no aquecimento, na 
eletricidade, combinada com as 
deficiências institucionais e de 
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governação em várias regiões continuam 
a dificultar a gestão sustentável das 
florestas e ameaçam a biodiversidade, 
devido à degradação das florestas e à 
desflorestação. O mesmo se passa com as 
zonas húmidas. Os critérios de 
sustentabilidade atuais não foram 
concebidos para fazer face a essas 
ameaças. Na ausência de critérios de 
sustentabilidade adaptados para dar 
resposta a essas questões específicas (em 
particular a degradação das florestas), as 
matérias-primas provenientes de florestas 
existentes, outras zonas arborizadas e 
zonas húmidas não devem ser utilizadas 
na produção de biocombustíveis ou de 
biolíquidos, a não ser que se possa 
determinar o seu grau de 
sustentabilidade. Uma vez que as 
plantações florestais destinadas à 
produção de biocombustíveis podem gerar 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo, esse risco deve 
também ser acautelado nos critérios de 
sustentabilidade. 

Or. fr

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O uso do solo para o cultivo de 
biocombustíveis não deve provocar o 
deslocamento de comunidades locais e 
indígenas. Os solos da União devem, por 
conseguinte, ser objeto de uma proteção 
especial.

Or. fr



PR\932900PT.doc 15/70 PE508.236v01-00

PT

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 11-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) Devem ser postas em prática 
medidas apropriadas para assegurar os 
investimentos já efetuados. Assim, é 
necessário isentar temporariamente uma 
parte da produção existente das 
exigências revistas em matéria de redução 
de gás com efeito de estufa introduzidas 
pela presente diretiva. Por conseguinte, 
esta diretiva em nada afeta as expectativas 
legítimas dos operadores das instalações 
em causa.

Or. fr

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 11-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-E) As Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE estabelecem tratamentos 
diferenciados para as matérias-primas, de 
acordo com a sua classificação enquanto 
resíduos, detritos ou co-produtos. Não 
obstante, a atual ausência de definição 
dessas categorias gera uma incerteza que 
pode ser um obstáculo à aplicação e ao 
respeito efetivo das mesmas. Por 
conseguinte, deverá ser estabelecida uma 
lista indicativa das matérias-primas 
pertencentes às diferentes categorias.  

Or. fr
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que poderão 
incluir a introdução de medidas destinadas 
a assegurar a sustentabilidade dos 
biocombustíveis avançados no regime de 
sustentabilidade.

Or. fr

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
«9-A) «materiais lignocelulósicos não 
alimentares»: culturas energéticas não 
alimentares cultivadas em terrenos para 
fins de produção de bioenergia, tais como 
o miscanto, outros tipos de ervas com 
finalidades energéticas, certas variedades 
de sorgo e de cânhamo industrial, à 
exceção de espécies com alto teor em 
lenhina, como as árvores.»

Or. fr

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 2 – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A Ao artigo 2.º, é aditado o seguinte 



PE508.236v01-00 18/70 PR\932900PT.doc

PT

ponto:
«9-B) «materiais lignocelulósicos não 
alimentares»: culturas energéticas 
lenhosas cultivadas em terrenos de 
talhadia de rotação curta ou de 
silvicultura de rotação curta.» 

Or. fr

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo -1 – ponto -1-B (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 2 – ponto 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B Ao artigo 2.º, é aditado o seguinte 
ponto:
«9-C) «alteração direta do uso do solo»: 
alteração de coberto do solo nas seis 
categorias utilizadas pelo Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, terras de cultivo, zonas 
húmidas, povoações e outros tipos de 
terrenos), para além de uma sétima 
categoria de culturas perenes, i.e., 
culturas plurianuais cujos caules não são 
normalmente colhidos numa base anual, 
nomeadamente a talhadia de rotação 
curta e a cultura do óleo de palma.»

Or. fr

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -1-C (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 2 – ponto 9-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-C.. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
«9-D) «combustíveis líquidos ou gasosos 
renováveis de origem não biológica»: 
combustíveis gasosos ou líquidos, 
diferentes dos biocombustíveis, cujo teor 
energético provém de fontes de energia 
renováveis diferentes da biomassa e que 
são utilizados nos transportes.»

Or. fr

Justificação

A relatora propõe clarificar o estatuto dos combustíveis líquidos ou gasosos renováveis de 
origem não biológica, para os quais a Comissão propõe uma quádrupla contabilização. De 
facto, as tecnologias «Power-to-Gas» ou «Power-to-Liquid» desempenharão, no futuro, um 
papel essencial na descarbonização do setor dos transportes.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:
«2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos fornecedores que reduzam, até 31 de 
dezembro de 2025, de forma tão gradual 
quanto possível, até 10 % das emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia de 
combustível e de energia fornecida, por 
comparação com as normas mínimas 
para os combustíveis referidas na alínea 
b) do n.º 5. Esta redução é constituída 
pelos seguintes elementos:
a) 6 % até 31 de dezembro de 2025. Os 
Estados-Membros exigem aos 
fornecedores, para o efeito, que 
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cumpram os seguintes objetivos 
intercalares: 2 % até 31 de dezembro de 
2018 e 4 % até 31 de dezembro de 2022;
b) 2 % adicionais, enquanto objetivo 
indicativo a atingir até 31 de dezembro de 
2025, nos termos da alínea h) do n.º 1 do 
artigo 9.º, mediante recurso a um ou aos 
dois métodos seguintes:
i) o fornecimento de energia no setor dos 
transportes para utilização em qualquer 
tipo de veículo rodoviário, máquina 
móvel não rodoviária (incluindo 
embarcações de navegação interior), 
trator agrícola ou florestal ou 
embarcação de recreio,
ii) a utilização de qualquer tecnologia 
(incluindo a captura e o armazenamento 
de carbono) capaz de reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa ao 
longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia de combustível ou de energia 
fornecida;
c) 2 % adicionais, enquanto objetivo 
indicativo a atingir até 31 dezembro 
2025, nos termos da alínea i) do n.º 1 do 
artigo 9.º, mediante a utilização de 
créditos adquiridos através do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
do Protocolo de Quioto, nas condições 
definidas na Diretiva 2003/87/CE, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade, 
para reduzir as emissões no setor do 
abastecimento de combustíveis.»

Or. fr

Justificação

Para facilitar o cumprimento do objetivo de 6% de redução das emissões previstas na 
Diretiva 2009/28/CE sobre a qualidade dos combustíveis por parte dos fornecedores de 
combustíveis, convém adiar esse objetivo para 2025 (em vez de 2020) e definir uma trajetória 
para o alcançar.
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«É fornecida uma lista indicativa de 
resíduos, detritos e co-produtos no 
Anexo V-A.»

Or. fr

Justificação

Este novo Anexo clarifica o estatuto dos diferentes resíduos, detritos e co-produtos 
utilizáveis.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
«4. Os biocombustíveis e biolíquidos
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes de 
terrenos com elevado teor de carbono, 
isto é, terrenos que em janeiro de 2008 
ou após essa data, tinham um dos 
seguintes estatutos, independentemente 
de o terem ou não conservado 
atualmente:
a) Zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 



PE508.236v01-00 22/70 PR\932900PT.doc

PT

significativa do ano, a não ser que se 
demonstre que a extração destas 
matérias-primas é positiva para a 
biodiversidade;
b) Outras florestas regeneradas 
naturalmente, isto é, terrenos com uma 
extensão superior a 0,5 hectares com 
árvores de mais de 5 metros de altura e 
um coberto florestal de mais de 10 %, ou 
árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ, com predominância de 
espécies indígenas ou introduzidas, onde 
sejam claramente visíveis vestígios de 
atividade humana, a menos que se 
comprove que a área florestal em causa é 
gerida de forma sustentável, que 
apresenta uma taxa de crescimento 
suficiente para satisfazer a procura 
existente dos produtos florestais desta 
provenientes, bem como a procura 
suplementar para efeitos do objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE, sem comprometer o seu bom 
estado ecológico nem a sua gestão 
sustentável.
c) Florestas plantadas, isto é, florestas 
com predominância de árvores obtidas a 
partir da plantação e/ou da sementeira 
deliberada, a menos que se comprove que 
a área florestal em causa é gerida de 
forma sustentável, que apresenta uma 
taxa de crescimento suficiente para 
satisfazer a procura que se regista dos 
produtos florestais desta provenientes, 
bem como a procura suplementar para 
efeitos do objetivo referido no artigo 3.º, 
n.º 4 da Diretiva 2009/28/CE, sem 
comprometer o seu bom estado ecológico 
nem a sua gestão sustentável.»

Or. fr

Justificação

Os critérios de sustentabilidade existentes devem ser adaptados para impedir a degradação 
das florestas resultante da nova procura e das utilizações concorrentes da biomassa florestal 
para a energia e o fabrico de produtos. Para além disso, as definições das florestas devem 
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seguir a nomenclatura internacional mais recente (FAO).

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins mencionados no 
n.º 1 não podem ser produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes de 
plantações florestais, incluindo a talhadia 
de rotação curta ou a silvicultura de 
rotação curta, até que seja estabelecido 
um valor específico relativo às alterações 
indiretas do uso do solo para os materiais 
lignocelulósicos para o cálculo do 
impacto dos biocombustíveis e dos 
biolíquidos nos gases com efeito de estufa 
previstos no artigo 7.º -D e até que sejam 
estabelecidos critérios de sustentabilidade 
específicos relativos à utilização da 
biomassa florestal para fins energéticos, 
incluindo os biocombustíveis e 
biolíquidos.»

Or. fr

Justificação

Os resíduos da silvicultura provenientes de novas plantações florestais (após 2008) não 
deverão ser autorizados antes de se proceder à introdução de um valor AIUS específico na 
metodologia de cálculo e que sejam estabelecidos critérios de sustentabilidade relativos à 
utilização da biomassa florestal para a energia.

Alteração 24

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

b-C) É aditado o seguinte n.º 5-B:
«5-B. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins mencionados no 
n.º 1 não podem ser produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes de resíduos 
agrícolas, a não ser que haja provas de 
que esta ação não implica a degradação 
das funções agrícolas e ecossistémicas. A 
quantidade de resíduos agrícolas que deve 
permanecer no solo por razões ecológicas 
é estabelecida com base nas 
características regionais e, quando 
aplicável, nas características 
biogeográficas e sub-regionais, incluindo, 
entre outros aspetos, o conteúdo orgânico 
e a fertilidade do solo, a capacidade de 
retenção de água e a fixação de carbono. 
São excluídas deste parágrafo as 
matérias-primas provenientes de resíduos 
agrícolas produzidos durante a 
transformação da planta fora do terreno 
em alimentos ou noutros produtos.»

Or. fr

Justificação

Os resíduos agrícolas têm valor do ponto de vista ecológico e agronómico, uma vez que 
fornecem elementos nutritivos e previnem a erosão dos solos e a biodiversidade. A 
eliminação excessiva dos resíduos agrícolas produzidos durante as colheitas, como a palha e 
os caules, pode diminuir essas funções ecológicas. A disponibilidade destes elementos para a 
produção de biocombustíveis é, por conseguinte, variável em função das regiões.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

b-D) É aditado o n.º 5-C seguinte:
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«5-C. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins mencionados no 
n.º 1 não devem ser produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes de terrenos, 
a não ser que os direitos legais de 
terceiros, no que diz respeito à utilização e 
ao direito de propriedade, tenham sido 
respeitados, nomeadamente através do seu 
consentimento livre, prévio e informado e 
com a participação das respetivas 
instituições representativas.»

Or. fr

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

Modificação do método de cálculo para a permitir que se tenha em conta o fator AIUS.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea -a-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 7-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) É aditado o seguinte n.º 1-A:
«1-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A, no que diz respeito à 
inclusão no anexo IV de um método 
cálculo das emissões de gases com efeito 
de estufa dos combustíveis líquidos ou 
gasosos renováveis de origem não 
biológica, com vista a garantir o respeito 
do disposto no artigo 7.º-B. Os atos 
delegados são adotados antes de 31 de 
dezembro de 2015.»

Or. fr
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão introduz no anexo V, e até 31 
de dezembro de 2015, valores das 
emissões resultantes de alterações 
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indiretas do uso do solo no que diz 
respeito às matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares, e inclui esses valores no 
cálculo do impacto dos biocombustíveis e 
biolíquidos nos gases com efeito de estufa, 
como previsto no presente artigo.

Or. fr

Justificação

A produção de biocombustíveis a partir de culturas não alimentares, como as árvores ou as 
ervas, provoca também alterações indiretas do uso do solo, o que deve ser tomado em 
consideração para evitar qualquer discriminação injustificada relativamente a outros tipos 
de matérias-primas.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte n.º 6-A:
«6-A. Até 31 de dezembro de 2017, e com 
vista a assegurar os investimentos já 
efetuados, as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
referidas no anexo V da presente diretiva 
não são consideradas, para efeitos do 
cálculo previsto no n.º 1, para uma parte 
do consumo de biocombustíveis 
produzidos a partir de culturas 
cerealíferas e outras culturas ricas em 
amido, bem como de culturas açucareiras 
e oleaginosas ou outros tipos de culturas 
destinadas à produção energética e 
cultivadas em terrenos correspondentes 
ao nível de consumo de 2010 em cada 
Estado-Membro, na condição de que esses 
biocombustíveis permitam obter uma 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 45 %. Os 
Estados-Membros decidem as 
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modalidades de aplicação dessa isenção 
no que diz respeito às instalações que 
produzem biocombustíveis, com base na 
produção média dessas instalações entre 
2010 e 2012. Os Estados-Membros 
comunicam anualmente à Comissão as 
modalidades de aplicação e os volumes de 
biocombustíveis aos quais se aplicam.»

Or. fr

Justificação

É conveniente proteger os investimentos existentes e dispensar a sua produção de ter em 
linha de conta o fator AIUS até 2017, tal como previsto no artigo 7.º-D, n.º 6 da Diretiva 
98/70/CE.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) É aditado o seguinte n.º 6-B:
«6-B. De 1 de janeiro de 2018 até 31 
dezembro 2020, as emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
referidas no anexo V da presente diretiva 
não são consideradas, para efeitos do 
cálculo previsto no n.º 1, para uma parte 
do consumo de biocombustíveis 
produzidos a partir de culturas 
cerealíferas e outras culturas ricas em 
amido, bem como de culturas açucareiras 
e oleaginosas ou outros tipos de culturas 
destinadas à produção energética e 
cultivadas em terrenos que correspondam 
ao nível de consumo de 2008 em cada 
Estado-Membro, na condição de que esses 
biocombustíveis permitam uma redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
de, pelo menos, 50 %. No entanto, se a 
consideração das emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
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referidas no anexo V não permitir que 
essas matérias-primas respondam aos 
critérios de sustentabilidade referidos no 
artigo 7.º-B, n.º 2, os volumes de 
biocombustíveis delas provenientes não 
são elegíveis para a ajuda financeira 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c) da 
diretiva 2009/28/CE.»

Or. fr

Justificação

A relatora propõe prorrogar a isenção até 2020, eliminando, ao mesmo tempo, a utilização 
de fundos públicos para as matérias-primas que não contribuam para uma redução 
significativa das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 10.º-A «Artigo 10.º-A

Exercício da delegação Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

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

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

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

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

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

4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

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

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

Or. fr

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

«p) «Resíduo»: conforme definido no 
artigo 3.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. As 
substâncias que foram intencionalmente 

«p) «Resíduo»: quaisquer substâncias ou 
objetos de que o detentor se desfaz ou tem 
intenção ou obrigação de se desfazer, 
conforme definido no artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
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modificadas ou contaminadas para 
satisfazer essa definição não estão 
abrangidas por esta categoria.»

novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas e cujo estatuto 
esteja sujeito a uma verificação 
independente e a uma certificação de 
respeito pela hierarquia dos resíduos, 
estabelecida no artigo 4.º da referida 
diretiva, ou por um programa comparável 
de prevenção e gestão dos resíduos. As 
substâncias que foram intencionalmente 
modificadas ou contaminadas para 
satisfazer essa definição não estão 
abrangidas por esta categoria.»

Or. fr

Justificação

Para além de definir os resíduos de acordo com a diretiva-quadro relativa aos resíduos 
(DQR), esses devem estar sujeitos à hierarquia dos resíduos, como definido no artigo 4.º da 
DQR. Para além disso, é necessário proceder a uma verificação independente e a uma 
certificação de conformidade no interior e exterior da UE, em particular devido às 
preocupações existentes em matéria de fraude relativas à utilização de óleos alimentares 
usados.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-A) «materiais lignocelulósicos não 
alimentares»: culturas energéticas não 
alimentares cultivadas em terrenos para 
fins de produção de bioenergia, tais como 
o miscanto, outros tipos de ervas com 
finalidades energéticas, certas variedades 
de sorgo e de cânhamo industrial, à 
exceção de espécies com alto teor em 
lenhina, como as árvores.»

Or. fr
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Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-B) «materiais lignocelulósicos não 
alimentares»: culturas energéticas 
lenhosas cultivadas em terrenos de 
talhadia de rotação curta ou de 
silvicultura de rotação curta.» 

Or. fr

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-C) «co-produtos»: matérias-primas 
com valor comercial ou com utilizações 
alternativas, materiais que constituem 
uma parte importante de um processo em 
termos de valor económico ou caso o 
processo principal tenha sido 
voluntariamente modificado para 
produzir uma quantidade maior ou uma 
outra qualidade material, em detrimento 
do produto principal.»

Or. fr
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Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-D) «combustíveis líquidos ou gasosos 
renováveis de origem não biológica»: 
combustíveis gasosos ou líquidos, que não 
os biocombustíveis, provenientes de fontes 
de energia renováveis e que são utilizados 
nos transportes.»

Or. fr

Justificação

A relatora propõe clarificar o estatuto dos combustíveis líquidos ou gasosos renováveis de 
origem não biológica, para os quais a Comissão propõe uma quádrupla contabilização. De 
facto, as tecnologias «Power-to-Gas» ou «Power-to-Liquid» desempenharão, no futuro, um 
papel essencial na descarbonização do setor dos transportes.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

1-E. Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-E) «combustíveis renováveis» : 
biocombustíveis e combustíveis líquidos e 
gasosos renováveis de origem não 
biológica.»

Or. fr
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

1-F. No artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea:
«p-F) «alteração direta do uso do solo»: 
alteração de coberto do solo nas seis 
categorias utilizadas pelo Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, terras de cultivo, zonas 
húmidas, povoações e outros tipos de 
terrenos), para além de uma sétima 
categoria de culturas perenes, i.e., 
culturas plurianuais cujos caules não são 
normalmente colhidos numa base anual, 
nomeadamente a talhadia de rotação 
curta e a cultura do óleo de palma.»

Or. fr

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. fr

Justificação

Justifica-se o estabelecimento de limites para a produção de biocombustíveis de primeira 
geração, o qual não deve ser indiscriminado, mas sim ter em conta as alterações indiretas do 
uso do solo para o cálculo de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. fr

Justificação

Justifica-se o estabelecimento de limites para a produção de biocombustíveis de primeira 
geração, o qual não deve ser indiscriminado, mas sim ter em conta as alterações indiretas do 
uso do solo para o cálculo de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 42

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

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

Or. fr

Justificação

Justifica-se o estabelecimento de limites para a produção de biocombustíveis de primeira 
geração, o qual não deve ser indiscriminado, mas sim ter em conta as alterações indiretas do 
uso do solo para o cálculo de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) É aditada a seguinte alínea e-A: 
«e-A) Os Estados-Membros podem 
cumprir parcialmente o objetivo 
estabelecido no n.º 4 através do aumento 
da utilização de energia produzida a 
partir de fontes renováveis, 
correspondente à parte adicional dos 
objetivos nacionais que figuram nos 
respetivos planos de ação nacionais para 
as energias renováveis, estabelecidos em 
conformidade com o artigo 4.º.»

Or. fr
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Justificação

É introduzido um mecanismo de flexibilidade para os Estados-Membros que ultrapassem o 
seu objetivo global de utilização de energia renovável em 2020.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
«4-A. Para fins de cumprimento do 
objetivo referido no n.º 4, os 
Estados-Membros devem reduzir o 
consumo total de energia no setor dos 
transportes e, assim, aumentar a 
eficiência energética nesse setor em pelo 
menos 12% em relação às suas projeções 
atuais de consumo total de energia no 
setor dos transportes para 2020.»

Or. fr

Justificação

Deverá fixar-se um objetivo de 12% de eficiência energética no setor dos transportes, a fim 
de criar sinergias com as medidas de redução das emissões de CO2 nos veículos e de 
estimular uma reflexão nos Estados-Membros sobre a política de transportes.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) É aditado o seguinte n.º 4-B:
«4-B. Para fins de cumprimento do 
objetivo referido no n.º 4, os 
Estados-Membros asseguram que a parte 
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da eletricidade proveniente de fontes de 
energia renováveis e utilizada no setor dos 
transportes representa pelo menos 1,5% 
do consumo total de energia no setor dos 
transportes em 2020.»

Or. fr

Justificação

A relatora propõe a instauração de um sub-objetivo de 1,5% para a eletricidade, com o 
objetivo de incentivar a utilização de eletricidade proveniente de energias renováveis no 
setor dos transportes. Este objetivo é realista, uma vez que as projeções nacionais nos 
Estados-Membros já preveem um nível de 1,4% para 2020.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao artigo 4.º é aditado um novo 
n.º 3-A:
«3-A. Cada Estado-Membro deve publicar 
e comunicar à Comissão, o mais tardar, 
[um ano a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva] um documento 
de previsão que indique as medidas que 
tenciona tomar para fins de cumprimento 
do objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4-A.»

Or. fr

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B) Ao artigo 4.º é aditado o n.º 3-B:
«3-B. Cada Estado-Membro deve publicar 
e comunicar à Comissão, o mais tardar, 
[um ano a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva] um documento 
de previsão que indique as medidas que 
tenciona tomar para fins de cumprimento 
do objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4-A.»

Or. fr

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4-A. O artigo 15.º, n.º 2, parágrafo 4 passa 
a ter a seguinte redação:
«A garantia de origem não tem qualquer 
função em termos do cumprimento do 
disposto no artigo 3.º, n.º 1 por parte de 
um Estado-Membro. As transferências 
de garantias de origem, separadamente 
ou conjuntamente com as transferências 
físicas de energia, não devem ter 
qualquer efeito na decisão dos 
Estados-Membros de utilizar 
transferências estatísticas, projetos 
conjuntos ou regimes de apoio conjuntos 
para cumprimento dos objetivos ou no 
cálculo do consumo final bruto de 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis nos termos do artigo 5.º.»

Or. fr
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Justificação

O sistema de garantias de origem da eletricidade deve ser acessível aos produtores, para que 
se possa demonstrar que os combustíveis líquidos ou gasosos renováveis de origem não 
biológica respeitam os critérios de sustentabilidade, nomeadamente a utilização de 
eletricidade proveniente de energias renováveis e as reduções de gases com efeito de estufa.

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«É fornecida uma lista indicativa de 
resíduos, detritos e co-produtos no 
Anexo IX bis.»

Or. fr

Justificação

Este novo Anexo clarifica o estatuto dos diferentes resíduos, detritos e co-produtos 
utilizáveis.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
«4. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os efeitos das alíneas 
a), b) e c) do n.º 1 não devem ser 
produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de terrenos com elevado 
teor de carbono, isto é, terrenos que em 
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janeiro de 2008 ou após essa data, tinham 
um dos seguintes estatutos, 
independentemente de o terem ou não 
conservado atualmente:
a) Zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, a não ser que se 
demonstre que a extração destas 
matérias-primas é positiva para a 
biodiversidade;
b) Outras florestas regeneradas 
naturalmente, isto é, terrenos com uma 
extensão superior a 0,5 hectares com 
árvores de mais de 5 metros de altura e 
um coberto florestal de mais de 10 %, ou 
árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ, com predominância de 
espécies indígenas ou introduzidas onde 
sejam claramente visíveis vestígios de 
atividade humana, a menos que se 
comprove que a área florestal em causa é 
gerida de forma sustentável, que 
apresenta uma taxa de crescimento 
suficiente para satisfazer a procura 
existente dos produtos florestais desta 
provenientes, bem como a procura 
suplementar para efeitos do objetivo 
referido no artigo 3.º, n.º 4 da Diretiva 
2009/28/CE, sem comprometer o seu bom 
estado ecológico nem a sua gestão 
sustentável.
c) Florestas plantadas, isto é, florestas 
com predominância de árvores obtidas a 
partir da plantação e/ou da sementeira 
deliberada, a menos que se comprove que 
a área florestal em causa é gerida de 
forma sustentável, que apresenta uma 
taxa de crescimento suficiente para 
satisfazer a procura existente dos 
produtos florestais desta provenientes, 
bem como a procura suplementar para 
efeitos do objetivo referido no artigo 3.º, 
n.º 4 da Diretiva 2009/28/CE, sem 
comprometer o seu bom estado ecológico 
nem a sua gestão sustentável.»
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Or. fr

Justificação

Os critérios de sustentabilidade existentes devem ser adaptados para impedir a degradação 
das florestas resultante da nova procura e das utilizações concorrentes da biomassa florestal 
para a energia e o fabrico de produtos. Para além disso, as definições das florestas devem 
seguir a nomenclatura internacional mais recente (FAO).

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins mencionados no 
n.º 1, alíneas a), b) e c) não podem ser 
produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de plantações florestais, 
incluindo a talhadia de rotação curta ou a 
silvicultura de rotação curta, até que seja 
estabelecido um valor específico relativo
às alterações indiretas do uso do solo para 
os materiais lignocelulósicos para o 
cálculo do impacto dos biocombustíveis e 
dos biolíquidos nos gases com efeito de 
estufa previstos no artigo 19.º -D e até que 
sejam estabelecidos critérios de 
sustentabilidade específicos relativos à 
utilização da biomassa florestal para fins 
energéticos, incluindo os biocombustíveis 
e biolíquidos.»

Or. fr

Justificação

Os resíduos da silvicultura provenientes de novas plantações florestais (após 2008) não 
deverão ser autorizados antes de se proceder à introdução de um valor AIUS específico na 
metodologia de cálculo e que sejam estabelecidos critérios de sustentabilidade relativos à 
utilização da biomassa florestal para a energia.
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Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

b-C) É aditado o seguinte n.º 5-B:
«5-B. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins mencionados no 
n.º 1, alíneas a), b) e c) não podem ser 
produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de resíduos agrícolas, a não 
ser que haja provas de que esta ação não 
implica a degradação das funções 
agrícolas e ecossistémicas. A quantidade 
de resíduos agrícolas que deve 
permanecer no solo por razões ecológicas 
é estabelecida com base nas 
características regionais e, quando 
aplicável, nas características 
biogeográficas e sub-regionais, incluindo, 
entre outros aspetos, o conteúdo orgânico 
e a fertilidade do solo, a capacidade de 
retenção de água e a fixação de carbono. 
São excluídas deste parágrafo as 
matérias-primas provenientes de resíduos 
agrícolas produzidos durante a 
transformação da planta fora do terreno 
em alimentos ou noutros produtos.»

Or. fr

Justificação

Os resíduos agrícolas têm valor do ponto de vista ecológico e agronómico, uma vez que 
fornecem elementos nutritivos e previnem a erosão dos solos e a biodiversidade. A 
eliminação excessiva dos resíduos agrícolas produzidos durante a colheita da cultura, como 
a palha e os caules, pode diminuir essas funções ecológicas. A disponibilidade destes 
elementos para a produção de biocombustíveis é, por conseguinte, variável em função das 
regiões.
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Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

b-D) É aditado o n.º 5-C seguinte:
«5-C. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os fins mencionados 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 não devem 
ser produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de terrenos, a não ser que os 
direitos legais de terceiros, no que diz 
respeito à utilização e ao direito de 
propriedade, tenham sido respeitados, 
nomeadamente através do seu 
consentimento livre, prévio e informado e 
com a participação das respetivas 
instituições representativas.»

Or. fr

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. No artigo 18.º, é aditado um novo 
n.º 9-A, com a seguinte redação:
«9-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25-B, no que diz respeito à 
verificação independente e à certificação 
de respeito pela hierarquia dos resíduos, 
estabelecida no artigo 4.º da diretiva 
2008/98/CE, ou por um programa 
comparável de prevenção e gestão dos 
resíduos. Os atos delegados são adotados 
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antes de 31 de dezembro de 2015.»

Or. fr

Justificação

A Comissão deve definir regras detalhadas no que diz respeito à verificação independente e à 
certificação de conformidade com o artigo 4.º da diretiva-quadro relativa aos resíduos, 
incluindo os resíduos importados do estrangeiro, como os óleos alimentares usados.

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

Modificação do método de cálculo para a permitir que se tenha em conta o fator AIUS.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

-a-A) É aditado o seguinte n.º 1-A:
«1-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25.º-B, no que diz respeito à 
inclusão de um método cálculo das 
emissões de gases com efeito de estufa dos 
combustíveis líquidos ou gasosos 
renováveis de origem não biológica no 
anexo V, com vista a garantir o respeito 
do disposto no artigo 17.º. Os atos 
delegados são adotados antes de 31 de 
dezembro de 2015.»

Or. fr

Alteração 57

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

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

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

Or. fr

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No n.º 6, é aditado o seguinte 
parágrafo:
«A Comissão introduz no anexo VIII, e
até 31 de dezembro de 2015, valores das 
emissões resultantes de alterações 
indiretas do uso do solo no que diz 
respeito às matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares e inclui também esses 
valores no cálculo do impacto dos 
biocombustíveis e biolíquidos nos gases 
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com efeito de estufa, como previsto no 
presente artigo.»

Or. fr

Justificação

A produção de biocombustíveis a partir de culturas não alimentares, como as árvores ou as 
ervas, provoca também alterações indiretas do uso do solo, o que deve ser tomado em 
consideração para evitar qualquer discriminação injustificada relativamente a outros tipos 
de matérias-primas.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) É aditado o seguinte n.º 6-A:
«6 -A. Até 31 de dezembro de 2017, e com 
vista a assegurar os investimentos já 
efetuados, as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
referidas no anexo VIII da presente 
diretiva não são consideradas, para 
efeitos do cálculo previsto no n.º 1, para 
uma parte do consumo de biocombustíveis 
produzidos a partir de culturas 
cerealíferas e outras culturas ricas em 
amido, bem como de culturas açucareiras 
e oleaginosas ou outros tipos de culturas 
destinadas à produção energética e 
cultivadas em terrenos que correspondam 
ao nível de consumo de 2010 em cada 
Estado-Membro, desde que esses 
biocombustíveis permitam uma redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
de, pelo menos, 45 %. Os 
Estados-Membros decidem as 
modalidades de aplicação dessa isenção 
no que diz respeito às instalações que 
produzem biocombustíveis, com base na 
produção média dessas instalações entre 
2010 e 2012. Os Estados-Membros 
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comunicam anualmente à Comissão as 
modalidades de aplicação, bem como os 
volumes de biocombustíveis aos quais se 
aplicam.»

Or. fr

Justificação

É conveniente proteger os investimentos existentes e dispensar a sua produção de ter em 
linha de conta o fator AIUS até 2017, tal como previsto no artigo 19.º-D, n.º 6 da Diretiva 
2009/28/CE.

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) É aditado o seguinte n.º 6-B:
«6-B. De 1 de janeiro de 2018 até 31 
dezembro 2020, as emissões decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
referidas no anexo VIII da presente 
diretiva não são consideradas, para 
efeitos do cálculo previsto no n.º 1, para 
uma parte do consumo de biocombustíveis 
produzidos a partir de culturas 
cerealíferas e outras culturas ricas em 
amido, bem como de culturas açucareiras 
e oleaginosas ou outros tipos de culturas 
destinadas à produção energética e 
cultivadas em terrenos correspondentes 
ao nível de consumo de 2008 em cada 
Estado-Membro, desde que esses 
biocombustíveis permitam obter uma 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 50 %. No 
entanto, se a consideração das emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo referidas no anexo VIII não 
permitir que essas matérias-primas 
respondam aos critérios de 
sustentabilidade referidos no artigo 7.º, 
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n.º 2 da presente diretiva, os volumes de 
biocombustíveis delas provenientes não 
são elegíveis para a ajuda financeira 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c.»

Or. fr

Justificação

A relatora propõe prorrogar a isenção até 2020, eliminando, ao mesmo tempo, a utilização 
de fundos públicos para as matérias-primas que não contribuam para uma redução 
significativa das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 23 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Ao artigo 23.º é aditado um novo 
n.º 8-A:
«8-A. A Comissão apresenta, até 31 de 
dezembro de 2015, um relatório sobre os 
impactos ambientais e económicos 
positivos e negativos dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos, detritos, 
co-produtos ou de matérias-primas que 
não utilizam solos. Os impactos 
ambientais examinados incluem, 
nomeadamente, as emissões de gases com 
efeito de estufa, a biodiversidade, a água e 
a fertilidade dos solos. Os benefícios 
potenciais ou anulados dessas 
matérias-primas noutras utilizações, 
designadamente no fabrico de produtos, 
deverão ser tidos em conta. Os impactos 
económicos examinados incluem os 
custos de produção, os custos de 
oportunidade de utilização destas 
matérias-primas para outros objetivos, 
bem como o retorno do investimento 
energético obtido através da utilização 
dessas matérias-primas para a produção
de biocombustíveis e biolíquidos 
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avançados ao longo de todo o ciclo de 
vida.»

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a maior visibilidade possível aos investidores, é necessário avaliar o mais 
cedo possível a disponibilidade e a sustentabilidade da utilização de matérias-primas 
destinadas à produção de biocombustíveis avançados.

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 25.º-B Artigo 25.º-B

Exercício da delegação Exercício da delegação
1. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados nas condições
estabelecidas no presente artigo.

1. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

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

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, no artigo 18.º, n.º 9-A e no 
artigo 19.º, n.ºs 1-A, 5, 6 e 7, é concedida à 
Comissão por um período de tempo 
indeterminado a partir de [data de entrada 
em vigor da presente diretiva].

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, n.º 
5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, n.º 
5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, no artigo 18.º, n.º 9-A e no 
artigo 19.º, n.ºs 1-A, 5, 6 e 7, pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 



PR\932900PT.doc 53/70 PE508.236v01-00

PT

de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta a validade dos atos delegados já 
em vigor.

4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7, só 
entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.»

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, no artigo 18.º, n.º 9-A e no 
artigo 19.º, n.ºs 1-A, 5, 6 e 7, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desses atos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem ambos 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.»

Or. fr

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
definição de critérios de sustentabilidade 
adequados para os biocombustíveis 
produzidos a partir de matérias-primas que 
não utilizam solos nem culturas para fins 
alimentares, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d), da Diretiva 2009/28/CE.

Or. fr

Alteração 64

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 n.º 1 é substituído pelo seguinte:
«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 
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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 na 
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;
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade 
na cogeração.
Não são tidas em conta as emissões do 
fabrico de máquinas e equipamento.»

Or. fr

Justificação

Modificação do método de cálculo para a permitir que se tenha em conta o fator AIUS.

Alteração 65

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 aditada a seguinte alínea:
«19-A. As emissões provenientes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são calculadas de acordo com o anexo V.»

Or. fr
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Justificação

Modificação do método de cálculo para a permitir que se tenha em conta o fator AIUS.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IV – Parte C – ponto 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado um ponto seguinte:
«19-B. As emissões provenientes da 
extração ou do cultivo (eec), das alterações 
diretas do uso do solo (el), das alterações 
indiretas do uso do solo (eiluc), devem ser 
atribuídas aos co-produtos com base no 
seu teor energético. As emissões 
atribuídas aos co-produtos devem ser 
consideradas adicionais às emissões 
atribuídas ao produto principal.»

Or. fr

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

(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 

(b) Matérias-primas cuja produção não 
teve lugar em terrenos de cultivo, em 
terrenos de culturas perenes ou em 
terrenos pertencentes a quaisquer outras 
categorias de ocupação do solo definidas 
pelo IPCC (terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas) e que não são 
utilizadas para a produção alimentar, 
independentemente de serem cultivadas 
ou não, como, por exemplo, os sistemas 
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alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo IV.»

agrícolas ou silvopastoris.»

Or. fr

Justificação

A não atribuição do fator AIUS às produções que causem alterações diretas do uso do solo é 
justificável, mas convém precisar que as alterações diretas do uso do solo não se excluem 
mutuamente em todos os casos. 

Alteração 68

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2-A (novo)
Diretiva 98/70/CE
Anexo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) É aditado o Anexo V-A seguinte:
«Anexo V-A
Resíduos, detritos e co-produtos
A. Lista indicativa de resíduos agrícolas
a) Palha;
b) Caules de milho, peles e carolos;
c) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios;
d) Bagaços, como o bagaço de soja ou de 
colza;
e) Bagaços e borras de uvas, de azeitona 
ou de outros frutos;
f) Bagaço;
g) Cascas de frutos secos.
B. Lista indicativa de resíduos florestais
a) Coberto vegetal;
b) Ramos;
c) Estirpes;
d) Folhas;



PE508.236v01-00 58/70 PR\932900PT.doc

PT

e) Serradura;
f) Aparas e raspas;
g) Serradura.
C. Lista indicativa de resíduos da 
aquicultura e da pesca
a) Algas;
b) Escamas de peixe, vísceras e resíduos.
D. Lista indicativa de resíduos de 
processamento
a) Glicerina em bruto;
b) Breu de tall oil;
c) 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.
E. Lista indicativa de resíduos
a) Óleos alimentares usados;
b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, excluindo os 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;
c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais;
d) Estrume animal e lamas de depuração.
F. Lista indicativa de resíduos 
considerados co-produtos
a) Resíduos agrícolas;
b) Resíduos da silvicultura;
c) Gorduras animais classificadas na 
categoria III de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002;
d) Estrume de animais
e) Glicerina não refinada.»
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Or. fr

Justificação

Este novo Anexo clarifica o estatuto dos diferentes resíduos, detritos e co-produtos 
utilizáveis.

Alteração 69

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

Or. fr

Justificação

Modificação do método de cálculo para a permitir que se tenha em conta o fator AIUS.

Alteração 70

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 aditada a seguinte alínea:
«19-A. As emissões provenientes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são calculadas de acordo com o anexo 
VIII.»

Or. fr

Justificação

Modificação do método de cálculo para a permitir que se tenha em conta o fator AIUS.
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Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado um ponto seguinte:
«19-B. As emissões provenientes da 
extração ou cultivo (eec), das alterações 
diretas do uso do solo (el), das alterações 
indiretas do uso do solo (eiluc), devem ser 
atribuídas aos co-produtos com base no 
seu teor energético. As emissões 
atribuídas aos co-produtos devem ser 
consideradas adicionais às emissões 
atribuídas ao produto principal.»

Or. fr

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

(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.»

(b) Matérias-primas cuja produção não 
teve lugar em terrenos de cultivo, em 
terrenos de culturas perenes ou em 
terrenos pertencentes a quaisquer outras 
categorias de ocupação do solo definidas 
pelo IPCC (terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas) e que não são 
utilizadas para a produção alimentar, 
independentemente de serem cultivadas 
ou não, como, por exemplo, os sistemas 
agrícolas ou silvopastoris.»

Or. fr
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Justificação

A não atribuição do fator AIUS às produções que causem alterações diretas do uso do solo é 
justificável, mas convém precisar que as alterações diretas do uso do solo não se excluem 
mutuamente em todos os casos. 

Alteração 73

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. fr

Justificação

Não é conveniente incentivar a utilização de co-produtos provenientes da cultura do óleo de 
palma.

Alteração 74

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. fr

Justificação

Na ausência de critérios de sustentabilidade, não é conveniente incentivar a utilização de 
co-produtos provenientes diretamente da floresta.
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Alteração 75

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 e 
madeira para pasta de papel.

Or. fr

Justificação

Não é conveniente incentivar a utilização de madeira destinada ao fabrico de pasta de papel, 
como preconizado pelo princípio de utilização em cascata.

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Serradura e aparas.

Or. fr

Justificação

É atribuído um fator de multiplicação de dois e não de quatro às serraduras e aparas.

Alteração 77

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

3-A) É aditado o Anexo IX-A seguinte:
«Anexo IX-A
Resíduos, detritos e co-produtos
A. Lista indicativa de resíduos agrícolas
a) Palha;
b) Caules de milho, peles e carolos;
c) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios;
d) Bagaços, como o bagaço de soja ou de 
colza;
e) Bagaços e borras de uvas, de azeitona 
ou de outros frutos;
f) Bagaço;
g) Cascas de frutos secos.
B. Lista indicativa de resíduos florestais
a) Coberto vegetal;
b) Ramos;
c) Estirpes;
d) Folhas;
e) Serradura;
f) Aparas e raspas;
g) Serradura.
C. Lista indicativa de resíduos da 
aquicultura e da pesca
a) Algas;
b) Escamas de peixe, vísceras e resíduos.
D. Lista indicativa de resíduos de 
processamento
a) Glicerina em bruto;
b) Breu de tall oil;
c) 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 
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subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.
E. Lista indicativa de resíduos
a) Óleos alimentares usados;
b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, excluindo os 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.
c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais;
d) Estrume animal e lamas de depuração.
F. Lista indicativa de resíduos 
considerados co-produtos
a) Resíduos agrícolas;
b) Resíduos da silvicultura.
c) Gorduras animais classificadas na 
categoria III de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002;
d) Estrume de animais
e) Glicerina não refinada.»

Or. fr

Justificação

Este novo Anexo clarifica o estatuto dos diferentes resíduos, detritos e co-produtos 
potencialmente utilizáveis na produção de biocombustíveis avançados.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Diretiva relativa às energias renováveis estabeleceu como objetivo atingir até 2020 uma 
quota global de 20% de energia proveniente de fontes renováveis na UE e uma quota de 10% 
desse tipo de energia no setor dos transportes. Em simultâneo, a diretiva relativa à qualidade 
dos combustíveis definem um objetivo vinculativo de 6% de redução da intensidade de gases 
com efeito de estufa dos combustíveis utilizados nos transportes rodoviários e em máquinas 
móveis não rodoviárias.

No âmbito da contribuição dos biocombustíveis para a consecução destes objetivos, as duas 
diretivas definem critérios de sustentabilidade, que contemplam limiares mínimos de redução 
de gases com efeito de estufa (GEE) e preveem, desde o início, a necessidade de ter em conta 
as alterações indiretas do uso do solo (AIUS). Em 2008, o Parlamento defendeu claramente a 
integração do fator AIUS no cálculo da redução das emissões de GEE provenientes de 
biocombustíveis. No seguimento das negociações com o Conselho, esta questão 
transformou-se, no texto final, num mandato atribuído à Comissão para desenvolver uma 
metodologia que permita tomar as AIUS em consideração.

O fenómeno AIUS não é diretamente observável, sendo, por isso, necessário recorrer a 
modelos para medir a sua dimensão. Modelos diferentes apresentam resultados diferentes em 
função das hipóteses estudadas, mas todos os estudos demonstram que o fenómeno AIUS é 
uma realidade, que a sua dimensão varia consoante as matérias-primas utilizadas e que essas 
alterações podem anular a redução das emissões de gases com efeito de estufa associadas aos 
biocombustíveis e aos biolíquidos. Em particular, todos os estudos demonstram que o fator 
AIUS é mais importante na produção de matérias-primas utilizadas para produzir biodiesel do 
que para as que são utilizadas para produzir etanol.

Por definição, os resultados dos diferentes estudos nunca permitirão obter uma imagem 
perfeita da realidade, uma vez que se trata de uma modelização. Importa salientar que o 
estudo do IFPRI, no qual se baseiam os valores fornecidos pela Comissão, é o que atribui os 
valores AIUS mais baixos quando comparados com outros estudos, nomeadamente devido às 
hipóteses de aumento da produtividade agrícola, consideradas muito otimistas. O modelo 
MIRAGE, utilizado pelo IFPRI, atribui o valor médio mais baixo ao fator de alterações 
diretas e indiretas do uso do solo (38,4 gCO2 eq/MJ de biocombustível), sendo a mais elevada 
de 107. O estudo ADEME-INRA (Apreciação crítica dos estudos que avaliam o efeito das 
alterações do uso do solo no balanço ambiental dos biocombustíveis), publicado em 2012, 
reuniu 49 estudos relativos a esta temática e, por fim, estabeleceu um meta modelo que 
resultou num valor médio do fator AIUS de 72gCO2eq/MJ.

Para além disso, a procura de biocombustíveis na Europa conduz a uma pressão adicional 
sobre os preços da alimentação, o que pode levar à redução do acesso à alimentação por parte 
de algumas populações.

Por fim, é necessário ter em conta os investimentos que foram realizados pelas empresas de 
biocombustíveis de primeira geração, a fim de garantir a rentabilidade e a manutenção dos 
postos de trabalho e da atividade.  
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PROPOSTA DA COMISSÃO

A Comissão reconhece a realidade do fenómeno AIUS, mas em vez de propor a integração do
fator AIUS nos cálculos de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), propõe 
o estabelecimento de um limite de 5% de biocombustíveis provenientes de culturas 
alimentares. Esse limite é acolhido favoravelmente, mas apresenta uma falha grave: não 
estabelece qualquer diferença entre os biocombustíveis que provocam um efeito AIUS 
importante e os que permitem obter melhores resultados. No que diz respeito à diretiva 
relativa à qualidade dos combustíveis, a Comissão propõe apenas a comunicação de 
informações relativas às emissões associadas às AIUS, sem as ter em conta para atingir o 
objetivo de 6% de emissões de GEE.

A Comissão propõe também a rápida passagem aos biocombustíveis avançados, provenientes 
de resíduos e de detritos, para os quais as alterações do uso do solo são consideradas nulas. 
Para o efeito, propõe uma lista de matérias-primas elegíveis para uma dupla ou quádrupla 
contabilização, que deve conduzir a incentivos suplementares para os investimentos 
necessários. 

Por fim, a Comissão propõe antecipar o limiar mínimo de redução dos gases com efeito de 
estufa aplicável aos biocombustíveis produzidos em instalações novas para 1 de julho de 
2014, em vez de 1 de janeiro de 2018.

PROPOSTA DA RELATORA

A relatora considera que ignorar o fenómeno AIUS não é compatível com os objetivos da 
União Europeia no que diz respeito à luta conta as alterações climáticas. A política destinada 
a reduzir as emissões de GEE não se pode basear numa contabilidade truncada e não pode 
apoiar práticas que, na realidade, aumentam as emissões de GEE. É fundamental, por uma 
questão de princípio, dispor de uma contabilização correta das emissões de GEE. Por 
conseguinte, importa integrar as emissões decorrentes das AIUS nos critérios de 
sustentabilidade, bem como tornar obrigatória a contabilização das emissões de gases com 
efeito de estufa associadas às alterações nas reservas de carbono do solo decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo.

A fundamentação científica utilizada no cálculo do efeito AIUS é suficientemente sólida para 
que seja integrada na legislação. As incertezas normais decorrentes da modelização não 
podem ser utilizadas como desculpa para negar a existência do problema e para não agir.

A integração do fator AIUS apresenta, para além disso, a vantagem de não tratar todos os 
biocombustíveis de forma indiscriminada, mas, ao contrário, de incentivar a produção de 
biocombustíveis que apresentem um fator AIUS reduzido.

De acordo com a proposta da Comissão, não serão atribuídas emissões a título do fator AIUS 
aos biocombustíveis cultivados em terrenos novos, que não tenham sido cultivados antes (tais 
como solos marginais ou degradados).

Convém também atribuir, no futuro, um fator AIUS às culturas energéticas não alimentares, 
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uma vez que estas provocam uma alteração direta ou indireta do uso do solo. 

Com vista a preservar os investimentos realizados na perspetiva da produção de 
biocombustíveis de primeira geração e os respetivos postos de trabalho, convém, no entanto, 
permitir a isenção da contabilização do fator AIUS a um volume de produção equivalente ao 
nível de produção de 2012, o que equivaleria a 5% do objetivo e de 80% para o biodiesel. A 
relatora sugere também a concessão de um prazo suplementar a essa indústria até 2020 (em 
vez de 2017, como inicialmente previsto), com base dos níveis de produção de 2008.

Existe um consenso para acelerar a transição para os biocombustíveis avançados, sendo esse 
um dos objetivos da proposta. É indispensável dar à indústria indícios claros quanto à 
orientação da União Europeia a favor dos biocombustíveis avançados, para que os 
investimentos possam ser realizados a longo prazo. A esse respeito, a contabilização múltipla 
proposta pela Comissão é aceite por várias partes interessadas.

No entanto, convém, antes de mais, não repetir os erros da primeira geração. De facto, 
existem atualmente poucos dados fiáveis relativamente à disponibilidade das matérias-primas 
para a produção de biocombustíveis de segunda geração, à sua sustentabilidade e utilizações 
comuns. Importa também não criar incoerências entre as escolhas em termos de 
biocombustíveis e a política europeia dos resíduos. Eis a razão pela qual a relatora propõe a 
inserção do novo Anexo X. Convém, de um modo geral, desenvolver salvaguardas e critérios 
de sustentabilidade para os biocombustíveis avançados para evitar consequências económicas 
e ambientais negativas.

A utilização da biomassa florestal merece uma atenção particular. Dados científicos recentes 
voltam a pôr em causa a redução das emissões de GEE obtidas a partir da utilização de 
madeira na energia (Relatório técnico do Centro Comum de Investigação da UE, Carbon 
accounting of forest bioenergy, 2013). Na ausência de critérios de sustentabilidade para a 
biomassa sólida, encorajar a conversão de terrenos em plantações florestais destinadas ao 
setor energético está fora de questão. A utilização de madeira para a produção de 
biocombustíveis pode apenas ser justificada nas regiões onde o crescimento da floresta é 
suficiente para responder à procura existente e adicional, sem comprometer a gestão 
sustentável das florestas.

A relatora propõe a instauração de um sub-objetivo de 1,5% para a eletricidade, com o 
objetivo de incentivar a utilização de eletricidade proveniente de energias renováveis no setor 
dos transportes. Este objetivo é realista, uma vez que as projeções nacionais nos 
Estados-Membros preveem já um nível de 1,4% para 2020.

A relatora propõe igualmente de clarificar o estatuto dos combustíveis renováveis de origem 
não biológica, para os quais a Comissão propõe uma quádrupla contabilização. De facto, as 
tecnologias «Power-to-Gas» ou «Power-to-Liquid» desempenharão, no futuro, um papel 
essencial na descarbonização do setor dos transportes.

Deverá fixar-se um objetivo de 12% de eficiência energética no setor dos transportes, a fim de 
criar sinergias com as medidas de redução das emissões de CO2 nos veículos e de estimular 
uma reflexão nos Estados-Membros sobre a política de transportes.
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Para facilitar o cumprimento do objetivo de 6% de redução das emissões previstas na Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, 
convém adiar esse objetivo para 2025 (em vez de 2020) e definir uma trajetória para o 
alcançar.

A relatora considera que as alterações propostas ao texto da Comissão permitirão atingir o 
objetivo de 10% de energia renovável no setor dos transportes em 2020, sem comprometer a 
integridade da política europeia de combate às alterações climáticas, nem os objetivos de 
redução dos GEE.
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ANEXO

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


