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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Parlamento Europeu reconhece a importância da promoção das energias renováveis na luta 
contra as alterações climáticas e na redução da dependência da UE em relação às fontes de 
energia externas. A Diretiva 2009/28/CE relativa às energias renováveis e a Diretiva 
98/70/CE relativa à qualidade da gasolina visam precisamente alcançar estes objetivos, 
estabelecendo metas para as energias renováveis que criaram uma maior procura de 
biocombustíveis. Contudo, o objetivo principal das duas diretivas está em risco de ser 
deteriorado pelo efeito da alteração indireta do uso dos solos (ILUC), que pode anular as 
reduções de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis relativamente aos combustíveis 
fósseis que substituem. Este parecer, por um lado, reconhece a importância do «factoring» na 
ILUC para assegurar uma verdadeira redução de emissões de gases com efeito de estufa e, 
através disso, promover o consumo de biocombustíveis avançados aos quais o efeito ILUC 
está associado; por outro lado, tem como objetivo proteger o investimento que a indústria da 
União tem feito em biocombustíveis convencionais no âmbito dos incentivos concedidos pela 
UE.
O parecer não se debruça sobre os aspetos técnicos do cálculo da ILUC, que já demonstrou, 
de qualquer das formas, ser controverso. O parecer centra-se somente nos aspetos comerciais 
da proposta da Comissão. Neste contexto, o parecer revê as metas propostas pela Comissão 
para os biocombustíveis convencionais e avançados que têm de ser respeitadas até 31 de 
dezembro de 2020. 
Propõe-se que parte dos biocombustíveis convencionais na meta de 10% de consumo de 
energias renováveis nos transportes, estabelecida para 2020, em cada Estado-Membro, seja 
aumentada de 5% para cerca de 7,5%, ficando os restantes 2,5% para biocombustíveis 
avançados. Estes valores, por um lado, têm em conta a capacidade de produção de 
biocombustíveis convencionais na União, prevista até 2020 e, consequentemente, a 
necessidade de proteger o investimento realizado no setor, em particular num contexto de 
elevado nível de desemprego e crise económica como a que estamos a viver atualmente; por 
outro lado, têm também em conta a muito limitada capacidade de produção atual de 
biocombustíveis avançados pela indústria da União que, por isso, não podem de forma realista 
alcançar a meta proposta pela Comissão, ou seja, os 5%. 
Ao estabelecer no consumo final dos biocombustíveis convencionais uma sub-quota de 
etanol, a proposta reconhece também que a sua eficiência energética é superior à do biodiesel.
O limite de 5% para os biocombustíveis convencionais deve aplicar-se a partir de 1 de janeiro 
de 2021, permitindo que as indústrias da União adaptem a sua produção até essa data. Com 
vista a fomentar investimentos nos biocombustíveis avançados, o parecer insiste em que não 
devem ser atribuídos a partir de 1 de janeiro de 2021 quaisquer incentivos aos 
biocombustíveis que, também com base nas estimativas das alterações indiretas do uso do 
solo, não permitam consideráveis reduções dos gases com efeito de estufa e sejam produzidos 
a partir de culturas utilizadas para a produção de alimentos para consumo humano e animal.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

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, 
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.

(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, 
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 a 
fixação de um objetivo distinto de pelo 
menos 2,5% de biocombustíveis 
avançados no âmbito da meta de 10% de 
consumo de energia proveniente de fontes 
renováveis no setor dos transportes, como 
definido na Diretiva 2009/28/CE. Neste 
contexto, devem ser apoiados os 
biocombustíveis 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. Neste 
contexto, o objetivo de 2,5% para os 
biocombustíveis avançados deve ser 
aumentado para 5% a partir de 1 de 
janeiro de 2021. No entanto, a fim de 
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evitar distorções de mercado e fraudes 
relacionadas com a produção de 
biocombustíveis avançados, esses últimos 
devem cumprir com os mesmos critérios 
de sustentabilidade pertinentes que os 
biocombustíveis convencionais.

Or. en

Justificação

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A Comissão deve tomar medidas 
adequadas para assegurar a concorrência 
leal por parte dos exportadores de 
biocombustíveis de países terceiros para a 
União, de acordo com as regras da União 
em matéria de instrumentos de defesa 
comercial.

Or. en

Justificação

O mercado dos biocombustíveis está sujeito a práticas desleais da parte de países terceiros 
(por exemplo, foram instituídos direitos anti-dumping pela UE sobre as importações de 
bioetanol provenientes dos EUA em 18 de fevereiro de 2013, e em 29 de agosto de 2012 a 
Comissão lançou um inquérito anti-dumping relativo às importações de biodiesel 
provenientes da Argentina e da Indonésia). Assim, é importante sublinhar que a concorrência 
leal no mercado de biocombustíveis tem de ser assegurada.
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Tendo em conta a contribuição 
significativa do etanol para a consecução 
do objetivo de reduzir as emissões dos 
gases com efeito de estufa, em particular 
no transporte rodoviário, deve ser 
estabelecida uma meta específica de pelo 
menos 3% do consumo global de 
biocombustíveis convencionais nos 
transportes.

Or. en

Justificação

Os dados científicos recentes confirmam que o etanol representa um forte contributo para a 
descarbonização. Por conseguinte, para evitar que a totalidade da quota de biocombustíveis 
convencionais seja preenchida sobretudo pelo biodiesel, tem de ser estabelecida uma 
sub-quota específica para o etanol.

Alteração 4

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 

(10) O limite de 7% estabelecido no artigo 
3.º, n.º 4, alínea d), permite aos 
Estados-Membros cumprir o objetivo 
geral de 10%, sem comprometer 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.
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expectativas legítimas dos operadores das 
referidas instalações.

Or. en

Justificação

O limite de 7,5% para os biocombustíveis convencionais não compromete o acesso ao 
mercado dos biocombustíveis pelas instalações em funcionamento antes do final de 2013. Um 
período transitório até 31 de dezembro de 2020, com um limite de 7,5% em vez de 5% 
afigura-se mais razoável para todos os operadores.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e científico. 
Para tal, e quando justificado pelos últimos 
dados científicos, a Comissão deve 
considerar a possibilidade de rever os 
fatores propostos relativos a alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, bem como de introduzir fatores a 
outros níveis de desagregação e de incluir 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis.

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e científico. 
Para tal, e quando justificado com base nos
últimos dados científicos fundamentados 
no modelo científico mais fiável, a 
Comissão deve considerar a possibilidade 
de rever os fatores propostos relativos a 
alterações indiretas do uso do solo de 
grupos de culturas, bem como de introduzir 
fatores a outros níveis de desagregação e 
de incluir valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis.

Or. en

Justificação

É essencial utilizar o modelo científico mais fiável para calcular os níveis de ILUC. 
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Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(-i). No n.º 4, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação: 
(4) Cada Estado-Membro deve 
assegurar que a sua quota de energia 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por todos os modos de 
transporte em 2020 represente, pelo 
menos, 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro e 
que, devido à contribuição significativa do 
etanol para a consecução do objetivo de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, em particular no transporte 
rodoviário, a quota de etanol constitua 
pelo menos 3% do consumo global de 
biocombustíveis convencionais nos 
transportes. 

Or. en

Justificação

Os dados científicos recentes confirmam que o etanol representa um forte contributo para a 
descarbonização. Por conseguinte, para evitar que a totalidade da quota de biocombustíveis 
seja preenchida pelo biodiesel, tem de ser estabelecida uma sub-quota específica para o 
etanol.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, partes A e B, devem representar pelo 
menos 2,5% do consumo final de energia 
nos transportes em 2020. No entanto, a 
partir de 1 de janeiro de 2021, a quota de 
energia produzida a partir de
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, partes A e B, devem representar pelo 
menos 5% do consumo final de energia nos 
transportes.

Or. en

Justificação

O objetivo de 2,5% de biocombustíveis avançados, no âmbito do objetivo geral de 10% de 
consumo de energia proveniente de fontes renováveis nos transportes representa um limiar 
que pode ser realisticamente atingido na produção industrial da União. Na realidade, os 
biocombustíveis avançados não serão comercializados pela indústria da União antes de 
2019.

Para além disso, importa proteger os investimentos realizados pela indústria da União em 
biocombustíveis convencionais. A capacidade de produção da União situa-se abaixo dos 5% 
e as importações terão também de ser tomadas em consideração.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 1, é suprimido o segundo 
parágrafo.

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis avançados recebem os mesmos incentivos que os biocombustíveis 
convencionais e devem, assim, e para que se garantam condições equitativas, serem sujeitos 
aos mesmos requisitos, quando adequado. Com vista a assegurar a aplicabilidade do regime, 
os controlos devem ser rigorosos e aplicáveis a todos os biocombustíveis.
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes e
fundamentados no modelo científico mais 
fiável, à revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. O relatório deve, quando 
adequado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa, baseada nos melhores 
dados científicos disponíveis e
fundamentados no modelo científico mais 
fiável, 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. Tal proposta 
legislativa, se adotada, não produz efeitos 
antes de 1 de janeiro de 2021. Os 
incentivos aos biocombustíveis que, 
também com base nas estimativas das 
alterações indiretas do uso do solo, não 
permitam consideráveis reduções dos 
gases com efeito de estufa e sejam 
produzidos a partir de culturas utilizadas 
para a produção de alimentos para 
consumo humano e animal, não devem 
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ser atribuídos a partir de 1 de janeiro de 
2021.

Or. en

Justificação

É fundamental recorrer ao modelo científico mais fiável para calcular os níveis de ILUC, 
uma vez que os fatores ILUC podem ser incluídos nos critérios de sustentabilidade. A partir 
de 1 de janeiro de 2021, após um período transitório para a indústria, a produção de 
biocombustíveis convencionais não deve ser incentivada, provocando uma situação 
desfavorável para os biocombustíveis avançados. A proposição visa evitar distorções de 
preços no mercado mundial dos géneros alimentícios e constituir um incentivo para o 
consumo de biocombustíveis mais sustentáveis.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Palha. Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta as implicações que a produção de biocombustíveis avançados a partir da 
palha terá seguramente no preço dessa matéria-prima, utilizada em larga escala na 
agricultura, é mais adequado recorrer à dupla contagem. Ver também alteração ao anexo IX, 
Parte B.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28
Anexo I – Parte A – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Palha.
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Or. en

Justificação

Tendo em conta as implicações que a produção de biocombustíveis avançados a partir da 
palha terá seguramente no preço dessa matéria-prima, utilizada em larga escala na 
agricultura, é mais adequado recorrer à dupla contagem. Ver também alteração ao anexo IX, 
Parte A.


