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Alteração 38
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/777/CE e 2003/30/CE 
estabelece que os Estados-Membros devem
assegurar que em 2020 a quota de energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis em todos os modos de 
transporte represente, pelo menos, 10 % do 
seu consumo final de energia. A mistura de 
biocombustíveis é um dos métodos de que 
os Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

(1) Nos termos do artigo 3.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/777/CE e 2003/30/CE, os
Estados-Membros podem assegurar que 
em 2020 a quota de energia proveniente de 
fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os Estados-
Membros dispõem para atingir este 
objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

Or. nl

Alteração 39
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os Estados-
Membros devem assegurar que em 2020 a 
quota de energia proveniente de fontes de 
energia renováveis em todos os modos de 

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os Estados-
Membros devem assegurar que em 2020 a 
quota de energia proveniente de fontes de 
energia renováveis em todos os modos de 
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transporte represente, pelo menos, 10 % do 
seu consumo final de energia. A mistura 
de biocombustíveis é um dos métodos de 
que os Estados-Membros dispõem para 
atingir este objetivo e prevê-se que dê a 
principal contribuição.

transporte represente, pelo menos, 10 % do 
seu consumo final de energia. A redução 
do consumo energético no setor dos 
transportes constitui uma necessidade 
absoluta porque é provável que seja cada 
vez mais difícil alcançar de forma 
sustentável um objetivo obrigatório fixado 
em percentagem de energia proveniente 
de fontes renováveis se a procura global 
de energia para os transportes continuar 
a subir. A utilização de eletricidade 
proveniente de fontes de energia 
renováveis, bem como a mistura de 
biocombustíveis com um nível nulo ou 
baixo de emissões decorrentes das 
alterações indiretas do uso do solo, são 
outros métodos à disposição dos Estados-
Membros para alcançarem este objetivo.

Or. en

Justificação

A necessidade de reduzir o consumo total no setor dos transportes e aumentar a eficiência 
energética neste setor com vista a alcançar o objetivo de 10 % definido para os transportes já 
foi realçada na diretiva relativa às energias renováveis existente. Esta alteração reafirma-a e 
acrescenta a importância de se desenvolver eletricidade proveniente de energias renováveis, 
bem como biocombustíveis avançados, para que a União e os Estados-Membros alcancem 
este objetivo definido para os transportes de forma sustentável.

Alteração 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar que em 
2020 a quota de energia proveniente de 
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fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição.

fontes de energia renováveis em todos os 
modos de transporte represente, pelo 
menos, 10 % do seu consumo final de 
energia. A mistura de biocombustíveis é 
um dos métodos de que os 
Estados-Membros dispõem para atingir 
este objetivo e prevê-se que dê a principal 
contribuição. Estima-se que o mercado 
europeu dos combustíveis continue 
altamente dependente da disponibilidade 
dos combustíveis para motores diesel, 
uma especificidade do mercado europeu: 
a fim de fazer face a esta forte 
dependência, deve ser incentivado um 
aumento da produção de biodiesel 
avançado no seio da União Europeia.

Or. fr

Justificação

A política europeia de incentivo à mistura de biocombustíveis deve ter em consideração, no 
âmbito dos seus objetivos de especificidade do mercado europeu de biocombustíveis, a 
existência de necessidades consideráveis em matéria de combustíveis para motores diesel. As 
refinarias deparam-se com dificuldades em dar resposta ao aumento da procura de gasóleo, 
sendo que a oferta europeia é estruturalmente insuficiente. O biodiesel avançado constitui 
assim uma solução para reduzir as importações e reforçar a segurança do aprovisionamento 
na União Europeia.

Alteração 41
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Tendo em conta os objetivos da União 
que visam uma maior redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
contribuição significativa para essas 
emissões dos combustíveis para transportes 
rodoviários, o artigo 7.º-A, n.º 2, da 
Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da 
gasolina e do combustível para motores 

(2) Tendo em conta os objetivos da União 
que visam uma maior redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
contribuição significativa para essas 
emissões dos combustíveis para transportes 
rodoviários, o artigo 7.º-A, n.º 2, da 
Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da 
gasolina e do combustível para motores 
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diesel e que altera a Diretiva 93/12/CE 
estabelece que, até 31 de dezembro de 
2020, os fornecedores de combustíveis 
devem reduzir em, pelo menos, 6 % as 
emissões de gases com efeito de estufa ao 
longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia («intensidade de gases com efeito 
de estufa») dos combustíveis utilizados na 
União por veículos rodoviários, máquinas 
móveis não rodoviárias, tratores agrícolas e 
florestais e embarcações de recreio quando 
não em mar. A mistura de biocombustíveis 
é um dos métodos ao dispor dos 
fornecedores de combustíveis fósseis para 
reduzir a intensidade de gases com efeito 
de estufa dos combustíveis fósseis 
fornecidos.

diesel e que altera a Diretiva 93/12/CE 
estabelece que, até 31 de dezembro de 
2020, os fornecedores de combustíveis 
devem reduzir em, pelo menos, 6 % as 
emissões de gases com efeito de estufa ao 
longo do ciclo de vida, por unidade de 
energia («intensidade de gases com efeito 
de estufa») dos combustíveis utilizados na 
União por veículos rodoviários, máquinas 
móveis não rodoviárias, tratores agrícolas e 
florestais e embarcações de recreio quando 
não em mar. A mistura de biocombustíveis 
com emissões de gases com efeito de 
estufa nulas ou baixas com outros 
combustíveis derivados de resíduos de 
gases inevitáveis é um dos métodos ao 
dispor dos fornecedores de combustíveis 
fósseis para reduzir a intensidade de gases 
com efeito de estufa dos combustíveis 
fósseis fornecidos. Para assegurar a 
segurança dos investimentos em matéria 
de combustíveis avançados para 
transportes, os fornecedores devem 
garantir que os impactos indiretos de 
todos os combustíveis são corretamente 
contabilizados e que todas as fontes de 
emissões significativas, incluindo as 
emissões indiretas dos biocombustíveis, 
são incluídas.

Or. en

Alteração 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

Suprimido
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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.

Or. nl

Alteração 43
Marita Ulvskog

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 

(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 
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solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes.

Se for feita uma comparação 
relativamente ao ciclo de vida, as culturas 
de açúcar e de amido apresentam valores 
de emissão muito mais reduzidos do que 
as culturas oleaginosas. A fim de 
melhorar o ambiente da forma mais eficaz 
possível, é necessário colocar a ênfase na 
limitação dos biocombustíveis e da 
produção, os quais têm o impacto mais 
negativo. É, por isso, importante, em 
primeiro lugar, adotar medidas contra as 
alterações indiretas do uso do solo a favor 
das culturas oleaginosas.

Or. sv

Alteração 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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.
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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. en

Alteração 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 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 florestais ou agrícolas 
existentes.

Or. fr

Alteração 46
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Com vista a reduzir as emissões de 
carbono dos combustíveis para 
transportes, os EUA (a nível federal) e a 
Califórnia já definiram normas relativas a 
combustíveis com baixo teor de carbono, 
ou seja, a norma federal para 
combustíveis renováveis dos Estados 
Unidos (US-RFS2) e a norma para 
combustíveis com baixo teor de carbono 
da Califórnia (CA-LCFS). As duas 
normas incluem emissões ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo. Por 
conseguinte, espera-se que, tanto na 
norma US-RFS2 como na norma CA-
LCFS, o etanol à base de amido domine a 
parte inicial da implementação do 
programa, sendo expectável que os 
biocombustíveis avançados conquistem 
uma maior quota numa fase posterior. Os 
combustíveis como o GPL, o gás natural, 
bem como o hidrogénio e a eletricidade 
provenientes de combustíveis fósseis, 
também oferecem a possibilidade de 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa quando comparados com o 
gasóleo e a gasolina, podendo dessa 
forma contribuir para alcançar os 
objetivos definidos na norma LCFS da 
Califórnia e na diretiva relativa à 
qualidade dos combustíveis da União 
Europeia. Foram criados grupos de 
trabalho especializados, onde se inclui a 
participação de partes interessadas, com 
vista a rever os fatores ligados às 
alterações indiretas do uso do solo com 
base nos dados científicos mais recentes e 
a publicar os valores revistos, que serão 
então utilizados para efeitos de 
verificação da conformidade.

Or. en
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Justificação

Contabilizar um fator ligado às alterações indiretas do uso do solo é um processo bem 
enraizado em alguns países ou em algumas regiões de grande importância económica do 
mundo, como é o caso da Califórnia.

Alteração 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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. en

Alteração 48
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) 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 
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necessidade de proteger os investimentos 
existentes.

Or. en

Alteração 49
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Além disso, convém não esquecer 
que a produção de biocombustíveis de 
culturas arvenses na UE ajuda a reduzir a 
escassez de proteínas vegetais nesta zona.

Or. nl

Alteração 50
Angelika Niebler

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 

Suprimido
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culturas em terrenos que poderiam ser 
utilizados para satisfazer os mercados de 
alimentos para consumo humano e 
animal. A fim de reduzir essas 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.

Or. de

Justificação

A Comissão Europeia reconhece que, até à data, ainda não existem dados científicos 
suficientes sobre as alterações do uso do solo e seus efeitos indiretos, sendo, por conseguinte, 
prematuro especular sobre o impacto dos biocombustíveis.

Alteração 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Suprimido
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reduzir essas 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.

Or. en

Alteração 52
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 os biocombustíveis
provenientes do solo terem recebido um 
grande apoio público (10 mil milhões de 
euros por ano) e, por conseguinte, 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. 
É necessário, por conseguinte, 
contabilizar 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 
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não são 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. en

Alteração 53
Giles Chichester

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 
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.

(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, existe o risco de que 
as emissões de gases com efeito de estufa 
ligadas a alterações indiretas do uso do 
solo sejam significativas e possam assim 
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.

Or. en
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Alteração 54
Jens Rohde

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 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.

(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, existe o risco de que as 
emissões de gases com efeito de estufa 
ligadas a alterações indiretas do uso do 
solo possam ser significativas. A fim de 
reduzir essas emissões, é conveniente 
estabelecer em conformidade uma 
distinção entre culturas, bem como uma 
diferenciação entre regiões. 

Or. en

Justificação

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Alteração 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 
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.

(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 
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. No sentido de 
solucionar este risco, a médio e a longo 
prazo, é adequado incentivar a 
investigação e o desenvolvimento de novos 
modos de produção de biocombustíveis 
avançados, que não concorram com as 
culturas alimentares, tais como os 
resíduos lignocelulósicos que são uma das 
poucas biomassas que constituem um 
depósito considerável nos 
Estados-Membros.

Or. fr
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Justificação

A distinção dos diferentes grupos de culturas não é em si mesma uma finalidade, mas antes 
um meio. Por conseguinte, é conveniente reiterar que este meio deve incentivar a 
Investigação e o Desenvolvimento na UE em matéria de novas tecnologias que não 
concorram com as culturas alimentares. Os resíduos lignocelulósicos constituem o setor mais 
promissor em matéria de investigação e de desenvolvimento e servem de ponte para a 
inovação no domínio da biotecnologia na Europa, permitindo a produção de biodiesel 
avançado.

Alteração 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 
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.

(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 
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. Além disso, os 
preços dos produtos alimentares e a 
segurança do abastecimento desses 
produtos poderão sofrer um impacto 
negativo.
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Or. it

Alteração 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, algas e 
biodegradação por intermédio de 
bactérias, 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. 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. O 
estabelecimento de objetivos obrigatórios 
progressivamente mais ambiciosos para 
os biocombustíveis avançados enviará um 
sinal claro de apoio a estes combustíveis a 
nível da União. Neste contexto, devem ser 
especialmente 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 
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política em matéria de energias renováveis. de estufa no âmbito do quadro pós-2020 da 
política em matéria de energias renováveis.

Or. en

Alteração 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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. Devem ser dados maiores 
incentivos mediante a introdução de um 
objetivo obrigatório para os 
biocombustíveis avançados dentro do 
objetivo de 10 % no setor dos transportes 
estabelecido na Diretiva 2009/28/CE, em 
comparação com os biocombustíveis 
convencionais. No entanto, a fim de evitar 
distorções de mercado e fraudes 
relacionadas com a produção de 
biocombustíveis avançados, esses últimos 
devem cumprir os mesmos critérios de 
sustentabilidade pertinentes que os 
biocombustíveis convencionais. Além 
disso, num sistema energético com base
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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.

nas energias renováveis, os veículos 
elétricos podem constituir um transporte 
livre de emissões de CO2. Na Diretiva 
2009/28/CE, artigo 3.º, n.º 4, alínea c), é 
atribuída aos veículos elétricos uma 
ponderação de 2,5. Os veículos elétricos 
devem manter a sua vantagem relativa e 
devem ser dados maiores incentivos 
mediante o aumento da ponderação dos 
veículos elétricos para a realização do 
objetivo de 10 % no setor dos transportes 
estabelecido na Diretiva 2009/28/CE, em 
comparação com os biocombustíveis 
convencionais e avançados. Neste 
contexto, devem ser especialmente
apoiados os veículos elétricos e 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.

Or. en

Alteração 59
Angelika Niebler

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. 

(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 convencionais, como os 
produzidos a partir de resíduos, 
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. 
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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.

A produção dos biocombustíveis 
avançados, como os produzidos a partir de 
matérias-primas celulósicas e algas, deve 
ser incentivada, uma vez que os mesmos 
podem igualmente proporcionar um nível 
elevado de redução de gases com efeito de 
estufa e apresentam um baixo risco de 
provocarem alterações indiretas do uso do 
solo. Devem ser dados maiores incentivos 
através do estabelecimento, na 
Diretiva 2009/28/CE, de um objetivo 
separado de 2 % para os biocombustíveis 
avançados no setor dos transportes. Neste 
contexto, devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados no âmbito do 
quadro pós-2020 da política em matéria de 
energias renováveis. A fim de evitar 
distorções de mercado e os incentivos à 
fraude, convém que os biocombustíveis 
avançados cumpram os mesmos critérios 
de sustentabilidade de todos os demais 
biocombustíveis.

Or. de

Justificação

O instrumento da dupla ponderação não leva ao esperado aumento da produção e do 
consumo de biocombustíveis tecnologicamente avançados. O objetivo vinculativo de 2 % 
para estes combustíveis impõe ao mercado uma clara exigência e incentivos com vista à 
utilização dos biocombustíveis tecnologicamente avançados. Com vista a assegurar a 
igualdade de oportunidades relativamente aos biocombustíveis convencionais e a reduzir as 
distorções de mercado, os biocombustíveis avançados devem igualmente cumprir os critérios 
de sustentabilidade.

Alteração 60
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6
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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, 
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 de alguns 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. 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.

Or. en

Alteração 61
Edit Herczog
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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. 
Justifica-se fazer a máxima utilização de 
resíduos como matéria-prima, pelo que é 
desejável conceder um apoio extra a 
matérias-primas baseadas em resíduos, e 
deve ser considerada a possibilidade de 
incluir outros resíduos e a utilização de 
novas tecnologias. Por conseguinte, é 
conveniente incentivar uma maior 
produção dos referidos biocombustíveis 
avançados, desde que seja acompanhada 
de uma análise exaustiva da viabilidade 
das metas para 2020 e não tenha como 
consequência uma dependência ainda 
maior, por parte dos Estados-Membros da 
UE, de fontes estrangeiras de vetores de 
energia e matérias-primas.

Or. hu
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Alteração 62
Giles Chichester

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. 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, 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.

Or. en
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Alteração 63
Maria Da Graça Carvalho

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 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. 
Contudo, os biocombustíveis avançados 
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devem estar sujeitos a critérios de 
sustentabilidade adequados e a requisitos 
de rastreabilidade, tal como os 
biocombustíveis convencionais.

Or. en

Alteração 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 o 
estudo e a investigação neste domínio a 
fim de descobrir os benefícios resultantes 
de 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 
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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.

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.

Or. it

Alteração 65
Gaston Franco

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 

(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, detritos 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 
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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.

transportes estabelecido na Diretiva 
2009/28/CE, em comparação com os 
biocombustíveis convencionais. Neste 
contexto, é conveniente, até 2020, limitar 
em 5 % o nível de misturas de 
biocombustíveis obtidos a partir de 
produtos agrícolas e alimentares passíveis 
de serem contabilizados no objetivo de 
10 % de energia obtida a partir de fontes 
renováveis no consumo final de energia 
no setor dos transportes. 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. Para o efeito, a 
política europeia deve incentivar todos os 
modos inovadores de conversão em prol 
dos biocombustíveis.

Or. fr

Justificação

Para efeitos de clarificação dos objetivos, é útil reiterar o objetivo quantitativo de 5 % 
avançado pela Comissão Europeia na presente proposta de revisão, situando-o na perspetiva 
política europeia para 2020. É igualmente útil salientar que o limite da inovação será 
mantido após 2020, a fim de assegurar as perspetivas para os investimentos já em curso.

Alteração 66
Evžen Tošenovský

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 

(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, micro-
organismos e algas, proporcionam um 
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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.

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.

Or. en

Alteração 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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
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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.

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 risco 
nulo 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, e após uma avaliação 
científica prévia acerca dos seus méritos e 
da sua verdadeira sustentabilidade, 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 que cumprem 
os critérios de sustentabilidade, que não 
competem com os alimentos em matéria 
de solo, água ou outros recursos e que 
não têm 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.

Or. en

Alteração 68
Jens Rohde
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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. Devem ser dados maiores 
incentivos mediante a definição de um 
objetivo separado de 2,5 % para os 
biocombustíveis avançados no setor dos 
transportes na Diretiva 2009/28/CE. Neste 
contexto, devem ser especialmente
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. 
Contudo, a fim de evitar distorções de 
mercado e incentivos à fraude, os 
biocombustíveis avançados também 
devem cumprir os critérios de 
sustentabilidade aplicáveis a todos os 
outros biocombustíveis.

Or. en

Justificação

O presente instrumento de dupla ponderação não produziu o aumento esperado na produção 
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e na utilização de biocombustíveis avançados. Ao definir um objetivo obrigatório de 2,5 % 
para os biocombustíveis avançados, o mercado terá um objetivo claro e um incentivo para 
utilizar biocombustíveis avançados com um baixo valor esperado de emissões. Contudo, para 
estabelecer condições concorrenciais equitativas face aos biocombustíveis convencionais e 
para minimizar distorções de mercado e fraudes, os biocombustíveis avançados também 
precisam de cumprir todos os requisitos de sustentabilidade.

Alteração 69
Niki Tzavela

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 

(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, algas e 
biodegradação por intermédio de 
bactérias, 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A biodegradação por intermédio de bactérias é uma nova tecnologia que aproveita o 
significativo potencial da fração biodegradável dos resíduos industriais para a produção de 
biocombustíveis avançados sem qualquer impacto ligado às alterações indiretas do uso do 
solo e sem qualquer interferência na cadeia alimentar. À luz dos objetivos da proposta ligada 
às alterações indiretas do uso do solo no sentido de promover os biocombustíveis avançados, 
esta alteração pretende apoiar o enorme potencial desta tecnologia e permitir a sua rápida 
implantação na Europa.

Alteração 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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, através da 
definição de um objetivo de 2 % para os 
combustíveis avançados.

Or. en

Alteração 71
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Ao passo que os biocombustíveis e 
os biolíquidos produzidos a partir de 
resíduos podem potencialmente conseguir 
maiores reduções em matéria de emissões 
de gases com efeito de estufa tendo, ao 
mesmo tempo, um baixo impacto adverso 
a nível ambiental, social e económico, 
afigura-se adequada uma avaliação mais 
aprofundada sobre a sua disponibilidade, 
benefícios e riscos para, entre outros, 
servir de base à política pós-2020. Ao 
mesmo tempo, é necessário recolher mais 
informações acerca dos benefícios da 
segurança energética tanto dos 
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biocombustíveis convencionais como dos 
avançados, particularmente na medida em 
que os combustíveis fósseis forem direta 
ou indiretamente utilizados na sua 
produção. Deve ser conferido à Comissão 
um mandato para entregar um relatório e, 
se for caso disso, apresentar propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativamente a estas questões. O relatório 
deve ter em conta o custo de oportunidade 
ambiental, social e económico da 
utilização de matérias-primas para outros 
fins que não a produção de 
biocombustíveis e biolíquidos de modo a 
assegurar que todos os impactos positivos 
e adversos se encontram refletidos no 
relatório.

Or. en

Alteração 72
Catherine Trautmann

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Comissão Europeia deve ter em 
consideração o facto de que o valor dos 
coeficientes definidos nos termos do 
anexo IX não está adaptado a todos os 
produtos, devendo-se, para isso, proceder 
a uma reflexão suplementar no sentido de 
evitar a insegurança jurídica.

Or. fr

Alteração 73
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de evitar uma distorção do 
mercado e criar um incentivo à fraude, os 
biocombustíveis avançados têm 
igualmente que cumprir os mesmos 
critérios de sustentabilidade que outros 
biocombustíveis.

Or. nl

Alteração 74
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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.
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Or. en

Alteração 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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. Os resíduos 
lignocelulósicos representam uma das 
poucas biomassas que constituem um 
depósito considerável na Europa. A 
realização de um objetivo secundário de 
mistura de biocombustíveis 
lignocelulósicos proporcionará aos 
investidores a visibilidade necessária para 
a expressão do seu potencial.

Or. fr

Justificação

A fim de dar resposta a um duplo desafio que consiste em melhorar a segurança energética 
dos Estados-Membros, contribuindo para reduzir as importações de gasóleo através da 
produção de biodiesel avançado, e incentivar os investimentos em matéria de exploração de 
uma das poucas biomassas com potencial na Europa, é conveniente realizar um objetivo 
secundário de mistura de biocombustíveis lignocelulósicos.
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Alteração 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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, que utilizem resíduos 
para fins energéticos somente de acordo 
com a hierarquia dos resíduos, que não 
compitam pelo uso do solo e da água de 
modo a proteger os direitos em matéria de 
solo e alimentação e que não reduzam a 
matéria orgânica do solo resultando daí 
um impacto ambiental negativo para o 
ecossistema local.

Or. en

Alteração 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(7) A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
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Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa»11 e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos12, 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.

Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa»11 e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos12, 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 e não sejam a causa de 
um impacto ambiental que possa 
comprometer os ecossistemas locais, 
retirando terreno e água a culturas 
alimentares.

Or. it

Alteração 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 e que utilizem resíduos 
para fins energéticos somente de acordo 
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com a hierarquia dos resíduos.

Or. en

Alteração 79
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A utilização dos recursos de 
biomassa implica custos de oportunidade 
significativos relacionados com a 
depleção ou perda de serviços 
ecossistémicos. Os Estados-Membros 
devem abster-se de subvencionar ou 
tornar obrigatória a utilização energética 
de matérias-primas cujo desvio das 
utilizações já existentes resulte num 
impacto negativo para a biodiversidade, 
para o solo ou para o saldo geral de 
dióxido de carbono. As políticas devem 
também assegurar a utilização da 
biomassa em cascata, salvaguardando que 
os recursos não são desviados de 
aplicações com um elevado valor 
acrescentado societal para uma utilização 
energética de baixo valor.

Or. en

Justificação

Diversas utilizações existentes fazem com que a madeira permaneça um componente sólido 
no ambiente, por exemplo painéis de fibras de madeira, pelo que desviar as matérias-primas 
dessas utilizações para a energia introduziria riscos de tornar negativo o saldo geral de 
dióxido de carbono. Qualquer tipo de promoção em prol da utilização de materiais 
lignocelulósicos tem de ser acompanhado de salvaguardas, como por exemplo de que a 
indústria da polpa de papel não se vê privada de matérias-primas, o que resultaria em mais 
procura de madeira de qualidade superior, com o consequente desvio de outras indústrias ou 
pressão para aumentar o abate.
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Alteração 80
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de desencorajar novos investimentos 
em instalações com um baixo desempenho
a nível de gases com efeito de estufa. Este 
aumento salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de encorajar novos investimentos 
em instalações com melhores níveis de
desempenho a nível de gases com efeito de 
estufa. Um limiar mínimo fixado em 50 %
salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

Or. fr

Justificação

A introdução de um limiar mínimo de 50 % deve incentivar a investigação e os investimentos 
nos modos de produção de biocombustíveis avançados e apoiar o potencial de 
industrialização. Um limiar de 50 %, correspondente ao nível mais elevado a atingir pelas 
instalações em funcionamento antes de 1 de julho de 2014, estabelece uma equidade de 
tratamento tendente a encorajar a assunção de riscos em matéria de investimento nas novas 
instalações que produzem os biocombustíveis avançados.

Alteração 81
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014
a fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de desencorajar novos investimentos 
em instalações com um baixo desempenho 
a nível de gases com efeito de estufa. Este 
aumento salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

(8) As emissões totais de gases com efeito 
de estufa dos biocombustíveis e biolíquidos 
produzidos em instalações devem diminuir 
progressivamente a fim de melhorar o seu 
saldo geral em termos de gases com efeito 
de estufa, bem como de desencorajar novos 
investimentos em instalações com um 
baixo desempenho a nível de gases com 
efeito de estufa. Esta diminuição 
salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

Or. en

Alteração 82
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 
como de desencorajar novos investimentos 
em instalações com um baixo desempenho 
a nível de gases com efeito de estufa. Este 
aumento salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em todas as instalações em funcionamento 
deve ser aumentado com efeitos a partir de 
1 de julho de 2014 a fim de melhorar o seu 
saldo geral em termos de gases com efeito 
de estufa, bem como de desencorajar novos 
investimentos em instalações com um 
baixo desempenho a nível de gases com 
efeito de estufa. Este aumento salvaguarda 
os investimentos em capacidades de 
produção de biocombustíveis e biolíquidos 
em conformidade com o estabelecido no 
artigo 19.º, n.º 6, segundo parágrafo.
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Or. en

Alteração 83
Angelika Niebler

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. de

Justificação

A restrição da utilização de biocombustíveis convencionais não prepara a transição para os 
biocombustíveis avançados. A investigação e o desenvolvimento adequados revelam-se de 
extrema importância para assegurar o apoio eficaz, com cobertura dos custos, dos 
biocombustíveis avançados. A criação de incentivos para a remodelação das instalações de 
biocombustíveis existentes afigura-se igualmente crucial para a transição para os 
biocombustíveis avançados.
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Alteração 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Alteração 85
Giles Chichester

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 

(9) A fim de preparar a transição para 
biocombustíveis avançados e de minimizar 
os impactos gerais das alterações indiretas 
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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.

do uso do solo no período até 2020, é 
adequado estabelecer objetivos 
obrigatórios para os biocombustíveis 
avançados, de acordo com um calendário 
que proporcionará previsibilidade e 
estabilidade aos investidores. 

Or. en

Alteração 86
Marita Ulvskog

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 

(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. Esse limite deve 
centrar-se principalmente nos 
biocombustíveis que têm os efeitos mais 
negativos no ambiente e no clima. Sem 
restringir a utilização geral desses 
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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.

combustíveis, a quota de biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos a partir de culturas 
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.

Or. sv

Justificação

Dado que a estimativa das emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do solo se 
eleva a 12 gCO2eq/MJ no caso das culturas cerealíferas e de outras culturas ricas em amido 
e a 13 gCO2eq/MJ no caso das culturas açucareiras, comparativamente a 55 gCO2eq/MJ no 
caso das culturas oleaginosas, convém, em primeiro lugar, limitar a utilização das culturas 
com o maior impacto ambiental.

Alteração 87
Jens Rohde

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 

(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 
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desses biocombustíveis e biolíquidos 
consumidos em 2011.

introduzindo um limiar de 7,5 % para 
esses biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Justificação

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Alteração 88
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(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. 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 do objetivo de 10 % para os 
transportes definido na Diretiva 
2009/28/CE, deve ser limitada.
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consumidos em 2011.

Or. en

Alteração 89
Britta Thomsen

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.

(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 e outras 
culturas energéticas cultivadas no solo, 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 e na Diretiva 
98/70/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, oleaginosas e outras 
culturas energéticas cultivadas no solo, 
que podem ser contabilizadas para o 
cumprimento dos objetivos da Diretiva 
2009/28/CE e da Diretiva 98/70/CE, deve 
ser limitada à quota desses biocombustíveis 
e biolíquidos consumidos em 2011. Além 
disso, é adequado definir objetivos 
obrigatórios para os biocombustíveis 
avançados a introduzir progressivamente 
de 2016 a 2020, o que proporcionará 
previsibilidade e estabilidade aos 
investidores.

Or. en
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Alteração 90
Sabine Wils

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.

(9) A fim de preparar a transição para 
biocombustíveis avançados, de evitar mais 
impactos da crescente procura de 
biocombustíveis e de biolíquidos nos 
mercados alimentares 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 que 
constam nessas diretivas.  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 ou receber 
apoio público nos termos da Diretiva 
2009/28/CE, deve ser limitada à quota 
desses biocombustíveis e biolíquidos 
consumidos em 2011. Pelas mesmas 
razões, e de modo a evitar um tratamento 
desigual face aos biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos a partir de 
matérias-primas com impacto semelhante, 
é adequado aplicar o mesmo tratamento 
dado aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos produzidos a partir de 
materiais celulósicos ou lignocelulósicos 
não alimentares, na medida em que sejam 
provenientes do solo, sem prejuízo dos que 
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são produzidos a partir de resíduos.

Or. en

Alteração 91
Edit Herczog

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.

(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 estabelecer objetivos 
obrigatórios para biocombustíveis 
avançados, havendo a necessidade de 
regras claras, eficazes e previsíveis, que 
não podem resultar num encerramento 
prematuro das infraestruturas de 
produção existentes que cause graves 
perdas de valor para a Europa.

Or. hu

Alteração 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 9
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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.

(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 e de culturas 
energéticas dedicadas, 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 e na Diretiva 
98/70/CE. 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, e também a partir de culturas 
energéticas dedicadas, que podem ser
contabilizadas para o cumprimento dos 
objetivos da Diretiva 2009/28/CE e da 
Diretiva 98/70/CE, deve ser limitada à 
quota desses biocombustíveis e biolíquidos 
consumidos em 2011. Após 2020, a quota 
de energia produzida a partir de 
biocombustíveis provenientes do solo deve 
ser gradualmente eliminada.

Or. en

Justificação

O limite imposto aos biocombustíveis e biolíquidos convencionais deve ser aplicável tanto às 
culturas alimentares como às culturas energéticas dedicadas (culturas não alimentares), 
dado que ambas competem pelo uso do solo e da água, que devem ser usados unicamente 
para culturas de alimentos e de forragens. Além disso, para ser eficaz, o limite imposto aos 
biocombustíveis convencionais deve ser contabilizado para os objetivos tanto da Diretiva 
2009/28/CE como da Diretiva 98/70/CE. Na estratégia pós-2020, todos os biocombustíveis 
produzidos a partir de culturas alimentares e de culturas energéticas dedicadas devem ser 
gradualmente eliminados.

Alteração 93
Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Considerando que a atual 
capacidade instalada de produção de 
etanol convencional na EU é de 6 % da 
energia do mercado da gasolina prevista 
para 2020, que existe uma necessidade 
legítima de proteger os investimentos 
existentes em matéria de capacidade de 
produção de biocombustível convencional 
feitos de boa-fé e que existe a necessidade 
de começar a comercializar etanol 
proveniente da lignocelulose, deve ser 
introduzido um objetivo dedicado de, no 
mínimo, 10 % de energia renovável face 
ao consumo final de energia no setor dos 
transportes em petróleo em 2020, dos 
quais 8 % deve ser proveniente do 
biocombustível produzido a partir de 
culturas açucareiras e ricas em amido. 

Or. en

Justificação

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Alteração 94
Giles Chichester

Proposta de diretiva
Considerando 10
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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. en

Alteração 95
Maria Da Graça Carvalho

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
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Or. en

Alteração 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Alteração 97
Angelika Niebler

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 

Suprimido
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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.

Or. de

Justificação

O presente considerando deixa de ser válido, já que o objetivo de 5 % fixado no artigo 3.º, 
n.º 4, deve igualmente ser suprimido. A imposição de um limite de 5 % sobre a primeira 
geração de biocombustíveis não obsta as importações de países terceiros, onde as florestas e 
zonas pantanosas estão sendo transformadas. No entanto, esta abordagem compromete a
paisagem europeia. Além disso, corre-se o risco de não se concretizar o objetivo da quota de 
10 % de energia proveniente de fontes renováveis no setor dos transportes até 2020.

Alteração 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en
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Alteração 99
Marita Ulvskog

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.

(10) O limite de 4 % 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.

Or. sv

Alteração 100
Catherine Trautmann

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 

(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 



PE510.481v01-00 58/195 AM\933726PT.doc

PT

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.

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 e não é conducente a que os 
investimentos já efetuados sejam postos 
em causa.

Or. fr

Alteração 101
Kent Johansson

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.

(10) O limite de 3 % 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.

Or. en

Alteração 102
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 10
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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.

(10) O limite de 7,5 % 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.

Or. en

Alteração 103
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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.

(10) O limite 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.
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Or. en

Alteração 104
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Devem ser oferecidos incentivos 
que fomentem o uso de eletricidade 
produzida a partir de fontes renováveis no 
setor dos transportes. Além disso, devem 
ser encorajadas medidas em matéria de 
eficiência energética e de poupança de 
energia no setor dos transportes.

Or. en

Alteração 105
Giles Chichester

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 
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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 106
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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.

(11) As emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo devem 
ser incluídas nos relatórios sobre as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de biocombustíveis 
apresentados ao abrigo das Diretivas 
98/70/CE e 2009/28/CE. Não obstante, 
com vista a assegurar a exatidão e a 
integridade dos objetivos da União em 
matéria de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e de biocombustíveis, 
as emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo devem ser 
incluídas no cálculo da redução de 
emissões de gases com efeito de estufa 
necessárias, de acordo com os critérios de 
sustentabilidade 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. en
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Justificação

O facto de as alterações indiretas do uso do solo serem incluídas no 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 107
Britta Thomsen

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 
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.

(11) Com vista a assegurar o 
cumprimento efetivo dos objetivos da 
União em matéria de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
de biocombustíveis, as emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo devem ser incluídas no cálculo da 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa necessárias, de acordo com os 
critérios de sustentabilidade fixados nas
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.

Or. en

Alteração 108
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

(11) Os modelos utilizados para estimar as 
emissões decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo na produção de 
biocombustíveis produzem resultados com 
variações, limitações e incertezas 
significativas. Os resultados dos modelos 
utilizados para estimar as emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo são, por conseguinte, demasiado 
incertos para serem incluídos na 
legislação.

Or. en

Justificação

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Alteração 109
Sabine Wils

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 
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 

(11) O artigo 7.º-D, n.º 6, da Diretiva 
98/70/CE e o artigo 19.º, n.º 6, da Diretiva 
2009/28/CE preveem que as alterações 
indiretas do uso do solo devem ser 
minimizadas mediante a introdução de 
uma metodologia concreta relativamente 
às emissões decorrentes das alterações 
nas reservas de carbono que assegure o 
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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.

cumprimento do requisito de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa que 
consta do artigo 7.º-B, n.º 2, da Diretiva 
98/70/CE e do artigo 17.º, n.º 2, da 
Diretiva 2009/28/CE. As regras para 
calcular o impacto dos gases com efeito de 
estufa dos biocombustíveis e dos 
biolíquidos para efeitos das referidas 
diretivas devem, por conseguinte, incluir 
fatores que reflitam as emissões 
decorrentes das alterações indiretas do 
uso do solo imputáveis aos diferentes tipos 
de biocombustíveis e de biolíquidos. Em 
conformidade com o artigo 7.º-D, n.º 6, da 
Diretiva 98/70/CE e com o artigo 19.º, 
n.º 6, da Diretiva 2009/28/CE, devem ser 
previstas salvaguardas adequadas 
relativamente ao investimento realizado 
antes da entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 110
Fiona Hall

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
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. .

(11) As emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo devem 
ser incluídas no cálculo das 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.
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Or. en

Alteração 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(11) 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 ou aumentos de 
produtividade, deve ser aplicado um fator 
de emissão zero.

Or. en

Alteração 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 
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 

(11) Com vista a assegurar o 
cumprimento efetivo dos objetivos da 
União em matéria de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
de biocombustíveis, as emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo devem ser incluídas no cálculo da 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa necessárias, de acordo com os 
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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.

critérios de sustentabilidade 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, desde que estes 
cumpram as normas de sustentabilidade 
adequadas.

Or. en

Alteração 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O uso do solo para o cultivo de 
biocombustíveis não deve provocar o 
deslocamento de comunidades locais e 
indígenas. Para o efeito, só devem ser 
considerados sustentáveis os 
biocombustíveis e os biolíquidos cuja 
produção não interfira com os direitos das 
comunidades locais e indígenas.

Or. en

Alteração 114
Catherine Trautmann
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Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A revisão e a adaptação desta 
metodologia devem considerar o facto de 
que as empresas já efetuaram 
investimentos avultados com base na 
atual legislação;

Or. fr

Alteração 115
Angelika Niebler

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Atualmente, ainda não existem bases científicas sólidas e adequadas para justificar e aplicar 
essa metodologia, e esta abordagem compromete igualmente a necessidade de certeza 
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regulamentar.

Alteração 116
Giles Chichester

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 119
Jens Rohde

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 
periodicamente à revisão da lista de 
biocombustíveis avançados disponível, 
como previsto no anexo IX, tendo em 
conta o progresso técnico e científico 
consolidado e especializado, e apresentar 
continuamente relatórios sobre o 
desenvolvimento de modelos utilizados 
para estimar as emissões ligadas às 
alterações do uso do solo. 

Or. en

Justificação

Uma vez que é necessário continuar a desenvolver, consolidar e rever a nível especializado 
os modelos utilizados para calcular as emissões decorrentes das alterações indiretas do uso 
do solo, a Comissão deve apresentar relatórios sobre o progresso técnico e científico dos 
diversos modelos.

Alteração 120
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) O artigo 19.º, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência 
das ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo.

(13) O artigo 19.º, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida de atenuação das alterações 
indiretas do uso do solo. Outras medidas 
de atenuação das alterações indiretas do 
uso do solo, por exemplo, a utilização de 
coprodutos, aumentos de produtividade, 
eficiências ao nível do fabrico e produção 
em solos vulneráveis, abandonados ou 
não utilizados, devem ser avaliadas pela 
Comissão com vista a incorporar essas 
medidas nas diretivas como um bónus ou 
incorporando-as positivamente nos 
modelos de alterações indiretas do uso do 
solo, tal como a que já se encontra 
definida no anexo IV, parte C, ponto 7, da 
Diretiva 98/70/CE e no anexo V, parte C, 
ponto 7, da Diretiva 2009/28/CE para a 
biomassa obtida a partir de solo 
degradado recuperado.

Or. en

Alteração 121
Catherine Trautmann

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O artigo 19.°, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 

(13) O artigo 19.°, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida transitória de atenuação das 
alterações indiretas do uso do solo. Estas 
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disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência das 
ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo.

disposições já não são adequadas na sua 
forma atual e devem ser integradas na 
abordagem estabelecida na presente 
diretiva a fim de assegurar a coerência das 
ações gerais destinadas a reduzir ao 
mínimo as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo. No 
entanto, a utilização destes solos 
degradados para a cultura de 
biocombustíveis deve continuar a ser 
apoiada, desde que tal não cause 
alterações indiretas ao uso do solo.

Or. fr

Alteração 122
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Com vista a cumprir o objetivo de 
energias renováveis definido para o setor 
dos transportes, minimizando ao mesmo 
tempo os impactos negativos das 
alterações do uso do solo, há que 
encorajar a eletricidade proveniente de 
fontes renováveis, a transferência modal, 
uma maior utilização dos transportes 
públicos e a eficiência energética. Em 
conformidade com o Livro Branco sobre 
os transportes, os 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.

Or. en
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Alteração 123
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de assegurar condições 
uniformes na aplicação da presente 
diretiva, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
referidas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
disposto no Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011 que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Suprimido

Or. nl

Alteração 124
Giles Chichester

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
98/70/CE, a competência para adotar atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito ao mecanismo de monitorização e 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, aos princípios metodológicos e 
aos valores necessários para avaliar se os 
critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis, 

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
98/70/CE, a competência para adotar atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito ao mecanismo de monitorização e 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, aos princípios metodológicos e 
aos valores necessários para avaliar se os 
critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis, 
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aos critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, à 
metodologia para o cálculo das emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo, ao limite permitido relacionado 
com o teor de aditivos metálicos nos 
combustíveis, aos métodos analíticos 
autorizados relacionados com as 
especificações dos combustíveis e aos 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

aos critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, ao 
limite permitido relacionado com o teor de 
aditivos metálicos nos combustíveis, aos 
métodos analíticos autorizados 
relacionados com as especificações dos 
combustíveis e aos valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor da 
gasolina que contém bioetanol.

Or. en

Alteração 125
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
98/70/CE, a competência para adotar atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito ao mecanismo de monitorização e 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, aos princípios metodológicos e 
aos valores necessários para avaliar se os 
critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis, 
aos critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, à 
metodologia para o cálculo das emissões 

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
98/70/CE, a competência para adotar atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito ao mecanismo de monitorização e 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, aos princípios metodológicos e 
aos valores necessários para avaliar se os 
critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis, 
aos critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, ao 
limite permitido relacionado com o teor de 
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decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo, ao limite permitido relacionado 
com o teor de aditivos metálicos nos 
combustíveis, aos métodos analíticos 
autorizados relacionados com as 
especificações dos combustíveis e aos 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

aditivos metálicos nos combustíveis, aos 
métodos analíticos autorizados 
relacionados com as especificações dos 
combustíveis e aos valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor da 
gasolina que contém bioetanol.

Or. en

Alteração 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
98/70/CE, a competência para adotar atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito ao mecanismo de monitorização e 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, aos princípios metodológicos e 
aos valores necessários para avaliar se os 
critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis, 
aos critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, à 
metodologia para o cálculo das emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo, ao limite permitido relacionado 
com o teor de aditivos metálicos nos 
combustíveis, aos métodos analíticos 
autorizados relacionados com as 
especificações dos combustíveis e aos 

(18) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e científico da Diretiva 
98/70/CE, a competência para adotar atos 
ao abrigo do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito ao mecanismo de monitorização e 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, aos princípios metodológicos e 
aos valores necessários para avaliar se os 
critérios de sustentabilidade foram 
cumpridos em relação aos biocombustíveis, 
aos critérios e limites geográficos para a 
delimitação de zonas de pastagem muito 
diversificadas, à metodologia para o 
cálculo e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, ao 
limite permitido relacionado com o teor de 
aditivos metálicos nos combustíveis, aos 
métodos analíticos autorizados 
relacionados com as especificações dos 
combustíveis e aos valores autorizados por 
derrogação para a pressão de vapor da 
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valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

gasolina que contém bioetanol.

Or. en

Alteração 127
Giles Chichester

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 biocombustíveis 
avançados, 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.

Or. en

Alteração 128
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 19
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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 biocombustíveis 
avançados, ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em biodiversidade 
e aos valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Alteração 129
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. en

Alteração 130
Bendt Bendtsen

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 
biocombustíveis avançados, 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.
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Or. da

Alteração 131
Fiona Hall

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 biocombustíveis 
avançados que são contabilizadas para o
cumprimento do subobjetivo 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.

Or. en

Alteração 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir a adaptação ao (19) A fim de permitir a adaptação ao 
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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.

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 ao teor energético dos 
combustíveis para transportes, aos critérios 
e limites geográficos para a delimitação de 
zonas de pastagem ricas em biodiversidade 
e aos valores e princípios metodológicos 
necessários para avaliar se os critérios de 
sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Alteração 133
Laurence J.A.J. Stassen

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 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.

Suprimido
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Or. nl

Alteração 134
Giles Chichester

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 
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.

(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 
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 desde que os modelos 
utilizados sejam sólidos e fiáveis de modo 
a calcularem com rigor o valor específico 
das emissões decorrentes das alterações 
indiretas do uso do solo para os diferentes 
tipos de culturas utilizadas.

Or. en

Alteração 135
Jens Rohde

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.

Or. en

Alteração 136
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto.

Or. en

Justificação

A introdução de fatores estimados quanto às alterações indiretas do uso do solo no regime de 
sustentabilidade ocorrerá aquando da entrada em vigor da presente diretiva.

Alteração 137
Gaston Franco
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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 
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.

(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 
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. A Comissão deve proceder a uma 
análise adequada com vista a avaliar o 
impacto das condições de aplicação da 
presente diretiva nos setores utilizadores 
de biomassa.

Or. fr

Alteração 138
Fiona Hall

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 
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 

(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 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto. A Comissão 
também deve rever as medidas de 
atenuação, tais como a utilização de 
coprodutos, aumentos de produtividade, 
eficiências ao nível do fabrico e produção 



PE510.481v01-00 84/195 AM\933726PT.doc

PT

de 2021. de culturas em solos abandonados.

Or. en

Alteração 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(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 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto.

Or. en

Alteração 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 deverão 
incluir critérios de sustentabilidade a 
cumprir para os biocombustíveis 
avançados.

Or. en

Alteração 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 
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.

(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 
do uso do solo e estudar formas de reduzir 
ainda mais esse impacto, que deverão 
incluir critérios de sustentabilidade a 
cumprir relativamente à promoção dos 
biocombustíveis avançados.

Or. en

Alteração 142
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É particularmente importante que a Suprimido
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Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. A 
Comissão, ao preparar e redigir atos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. nl

Alteração 143
Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É particularmente importante que a 
Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. A 
Comissão, ao preparar e redigir atos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(21) É particularmente importante que a 
Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos e de 
partes interessadas, incluindo os setores 
da indústria em causa. A Comissão, ao 
preparar e redigir atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Alteração 144
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É particularmente importante que a (21) É particularmente importante que a 
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Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. A 
Comissão, ao preparar e redigir atos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Comissão, em aplicação da presente 
diretiva, proceda às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos do setor 
florestal e agrícola. A Comissão, ao 
preparar e redigir atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. fr

Alteração 145
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 7.º-A é alterado do seguinte 
modo:

1. O artigo 7.º-A é alterado do seguinte 
modo:

-a) No n.º 2, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
a) 6 % até 31 de dezembro de 2020. Os 
Estados-Membros exigem aos 
fornecedores que, para o efeito, cumpram 
os seguintes objetivos intercalares: 2 % 
até 31 de dezembro de 2016 e 4 % até 31 
de dezembro de 2018;

Or. en

Justificação

Tendo em conta que os objetivos de caráter voluntário definidos nos termos da diretiva 
relativa à qualidade dos combustíveis não impulsionaram o mercado para combustíveis com 
menor teor de carbono, esta alteração propõe adiar os objetivos intercalares de 2 % e de 4 % 
da diretiva relativa à qualidade dos combustíveis de 2014 e 2017 para 2016 e 2018 
respetivamente, tornando-os ao mesmo tempo obrigatórios para os fornecedores de 
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combustíveis.

Alteração 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2 é aditado, após a alínea c), 
um parágrafo com a seguinte redação:
«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido na Diretiva 98/70/CE, artigo 7.º-
A, alíneas a) e b), os Estados-Membros 
devem assegurar que o nível máximo da 
contribuição conjunta feita pelos 
fornecedores de biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos a partir de cereais 
e outras culturas ricas em amido e 
culturas açucareiras, oleaginosas e outras 
culturas energéticas provenientes do solo 
não deve ser superior à quantidade de 
energia correspondente à contribuição 
máxima definida no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d) da Diretiva 2009/28/CE.»

Or. en

Alteração 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2 é aditado, após a alínea c), 
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um parágrafo com a seguinte redação:
«Os Estados-Membros devem assegurar 
que o nível máximo da contribuição 
conjunta dos biocombustíveis produzidos 
a partir de cereais e outras culturas ricas 
em amido e culturas açucareiras, 
oleaginosas ou culturas energéticas 
dedicadas para efeitos do cumprimento do 
objetivo referido no primeiro parágrafo 
não deve ser superior à quantidade de 
energia correspondente a 5 %, quota 
estimada no final de 2011, do consumo 
final de energia nos transportes em 
2020.» 

Or. en

Alteração 148
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
"6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

Or. en
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Alteração 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
"6. Os fornecedores de combustíveis 
devem, até 31 de março de cada ano, 
comunicar à autoridade designada pelo 
Estado-Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.»

Or. en

Alteração 150
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

a) É inserido o n.º 6 seguinte: Suprimido
Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-
Membro os modos de produção de 
biocombustíveis, os volumes e as emissões 
de gases com efeito de estufa ao longo do 
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ciclo de vida, por unidade de energia, 
incluindo as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo conforme definido no anexo V, e 
os Estados-Membros devem comunicar 
esses dados à Comissão.

Or. en

Justificação

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Alteração 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

6. Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-Membro 
os modos de produção de biocombustíveis, 
os volumes e as emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
por unidade de energia, incluindo as 
emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
conforme definido no anexo V, e os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.

6. Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-Membro 
os modos de produção de biocombustíveis, 
os volumes e as emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
por unidade de energia, incluindo as 
emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
conforme definido no anexo V, e os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.

Adicionalmente, os fornecedores de 
combustíveis são obrigados a comunicar à 
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autoridade designada pelo Estado-
Membro o progresso feito no sentido de 
alcançar o objetivo obrigatório de 3 % do 
objetivo de uma quota de 10 % de energia 
proveniente de fontes de energia 
renováveis no consumo energético de 
transportes de cada Estado-Membro até 
2020. Os fornecedores devem apresentar 
documentos em como os biocombustíveis 
são produzidos a partir das matérias-
primas listadas no anexo IX, parte A, e de 
combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica. Os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.

Or. en

Alteração 152
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

«Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-Membro 
os modos de produção de biocombustíveis, 
os volumes e as emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
por unidade de energia, incluindo as 
emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
conforme definido no anexo V, e os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.»

«Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-Membro, 
em conformidade com as modalidades que 
devem ser estabelecidas, de molde a evitar 
todo e qualquer ónus administrativo, os 
modos de produção de biocombustíveis, os 
volumes e as emissões de gases com efeito 
de estufa ao longo do ciclo de vida, por 
unidade de energia, incluindo as emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo conforme definido 
no anexo V, e os Estados-Membros devem 
comunicar esses dados à Comissão.»

Or.  fr
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Alteração 153
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

6. Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-Membro 
os modos de produção de biocombustíveis, 
os volumes e as emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
por unidade de energia, incluindo as 
emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
conforme definido no anexo V, e os 
Estados-Membros devem comunicar esses 
dados à Comissão.»

6. Os fornecedores de combustíveis devem, 
até 31 de março de cada ano, comunicar à 
autoridade designada pelo Estado-Membro 
os modos de produção de biocombustíveis, 
os volumes e as emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
por unidade de energia, e os Estados-
Membros devem comunicar esses dados à 
Comissão.»

Or. da

Alteração 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva

Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 5, a frase introdutória do 
primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

"5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
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respeito em particular:»

Or. en

Alteração 155
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
"1. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, a 
energia proveniente dos biocombustíveis 
só é considerada para efeitos do artigo 7.º-
A se cumprir os critérios estabelecidos nos 
n.os 2 a 6-C do presente artigo.
Os biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido, 
de culturas açucareiras e oleaginosas, 
bem como de materiais celulósicos ou 
lignocelulósicos não alimentares que não 
sejam resíduos para efeitos do artigo 7.º-
A, não devem exceder a quantidade de 
energia referida no artigo 3.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, da Diretiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis.»

Or. en

Alteração 156
Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea -a) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Um regulamento coerente em matéria de sustentabilidade requer que os biocombustíveis 
avançados estejam sujeitos aos mesmos critérios de sustentabilidade que os biocombustíveis 
convencionais. Para a credibilidade dos regimes de sustentabilidade, os controlos devem ser 
rigorosos e aplicáveis a todos os biocombustíveis. A consequência da proposta da Comissão 
seria a promoção, em particular, dos biocombustíveis produzidos a partir de matérias-primas 
não sustentáveis. As exceções relativas aos requisitos de sustentabilidade para determinados 
resíduos e substâncias residuais resultariam no facto de os biocombustíveis resultantes de 
resíduos de óleo de palma serem subsidiados mesmo que o óleo de palma tivesse sido 
produzido em áreas de floresta tropical ilegalmente desflorestadas. O mesmo se aplica aos 
óleos alimentares usados produzidos através de meios não sustentáveis. Nestes casos, não 
haveria qualquer tipo de proteção das áreas com considerável diversidade biológica, 
florestas tropicais, áreas pantanosas e turfeiras.

Alteração 157
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

2. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de julho de 
2014. Uma instalação encontra-se «em 

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

funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

A redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultantes da utilização de 
biocombustíveis são calculadas nos termos 
do n.º 1 do artigo 7.º-D.

A redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultantes da utilização de 
biocombustíveis são calculadas nos termos 
do n.º 1 do artigo 7.º-D.

Adicionalmente, a redução das emissões 
dos gases com efeito de estufa decorrente 
da utilização dos biocombustíveis listados 
no anexo V, parte A, devem ser calculados 
de acordo com o artigo 7.º-D, n.º 1, 
somente para uma quantidade equivalente 
a, no máximo, 5 % da energia total do 
setor dos combustíveis. Acima dos 5 %, a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa para esses combustíveis deve ser 
considerada igual ao ciclo de vida médio 
das emissões de gases com efeito de estufa 
dos combustíveis fósseis.
Para os biocombustíveis produzidos a 
partir das matérias-primas listadas no 
anexo IX, parte A, da Diretiva 
2009/28/CE, a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa deve ser 
calculada de acordo com o artigo 7.º-D, 
n.º 1, e o seu contributo para o cálculo da 
intensidade média de gases com efeito de 
estufa do setor dos combustíveis deve ser 
multiplicado por quatro.
Para os biocombustíveis produzidos a 
partir das matérias-primas listadas no 
anexo IX, parte B, a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa deve ser 
calculada de acordo com o artigo 7.º-D, 
n.º 1, e o seu contributo para o cálculo da 
intensidade média de gases com efeito de 
estufa do setor dos combustíveis deve ser 
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multiplicado por dois.
Para os combustíveis líquidos e gasosos 
de origem não biológica, a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa
deve ser calculada de acordo com o 
artigo 7.º-D, n.º 1, e o seu contributo para 
o cálculo da intensidade média de gases 
com efeito de estufa do setor dos 
combustíveis deve ser multiplicado por 
quatro.

Or. en

Justificação

As disposições da diretiva relativa às energias renováveis e da diretiva relativa à qualidade 
dos combustíveis, incluindo qualquer resposta em termos de políticas face às alterações 
indiretas do uso do solo, devem ser coerentes e conformes. Por conseguinte, a vantagem de 
emissões de gases com efeito de estufa mais baixas para os biocombustíveis «convencionais» 
no que toca a cumprir o objetivo de redução de 6 % deve ser considerada somente até aos 
5 % da respetiva quota no setor dos combustíveis e a vantagem dos biocombustíveis de 
segunda geração deve ser multiplicada por 4 e por 2.

Alteração 158
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

A soma das emissões diretas e indiretas de 
gases com efeito de estufa resultante da 
utilização de biocombustíveis e de 
biolíquidos contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % e não deve exceder 42 gCO2eq/MJ.
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Or. en

Justificação

Os limites das reduções de emissões expressos em termos relativos (%), como os que são 
sugeridos pela Comissão, não oferecem garantias suficientes aos investidores, uma vez que a 
base pode ser alterada com o tempo. Em contrapartida, ao fixar um valor máximo de 
emissões em termos absolutos, como é sugerido nesta alteração, existe uma maior certeza 
relativamente ao tipo de investimentos em que as indústrias podem querer concentrar-se. O 
valor 42 gCO2eq/MJ utilizado aqui corresponde a uma redução de emissões de 50 % face à 
atual base.

Alteração 159
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 160
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.  fr

Justificação

Um limiar mínimo de 60 % é demasiado elevado e desencorajará a investigação e os 
investimentos nos modos de produção inovadores de biocombustíveis avançados, reduzindo o 
potencial de industrialização e, consequentemente, o objetivo de incentivar uma maior 
penetração no mercado dos biocombustíveis avançados.

Alteração 161
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

A redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 %. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

Or. en
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Alteração 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

A redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis contabilizados para os fins 
referidos no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
60 % relativamente a biocombustíveis 
produzidos em instalações que entraram 
em funcionamento após 1 de julho 
de 2018. Uma instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis.

Or. ro

Alteração 163
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Suprimido

Or. en
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Alteração 164
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, a soma das 
emissões diretas e indiretas de gases com 
efeito de estufa decorrentes da utilização 
de biocombustíveis e biolíquidos não deve 
ultrapassar 54 gCO2eq/MJ até 31 de 
dezembro de 2016 e 42 gCO2eq/MJ a 
partir de 1 de janeiro de 2017. Uma 
instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis ou 
biolíquidos.

Or. en

Justificação

Ao fixar valores máximos de emissões em termos absolutos, como é sugerido nesta alteração, 
existe uma maior certeza relativamente ao tipo de investimentos em que as indústrias podem 
querer concentrar-se. Os valores 54 gCO2eq/MJ e 42 gCO2eq/MJ utilizados aqui 
correspondem a reduções de emissões de cerca de 35 % e 50 %. Não existe qualquer razão 
para adiar mais um ano o requisito de 50 % definido para 2017, como sugere a Comissão.

Alteração 165
Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 31 de dezembro de 2013, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 45 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 60 %
a partir de 1 de janeiro de 2018 em diante.

Or. en

Alteração 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 10.º-A no que diz 
respeito aos critérios e limites geográficos 
para delimitar as zonas de pastagem que 
devem ser abrangidas pelo primeiro 
parágrafo, alínea c).»

Or. en

Alteração 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
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Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 10.º-A no que diz 
respeito aos critérios e limites geográficos 
para delimitar as zonas de pastagem que 
devem ser abrangidas pelo primeiro 
parágrafo, alínea c).»

Or. en

Alteração 168
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
"4. Os biocombustíveis e biolíquidos 
oriundos de países ou regiões em que as 
emissões decorrentes das alterações do 
uso do solo excedam os 35 % das emissões 
de combustíveis fósseis (30 g CO2eq / MJ) 
calculadas para todo o país ou região de 
acordo com o anexo IV, parte C, ponto 7, 
não devem ser considerados para efeitos 
do n.º 1.»

Or. en
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Alteração 169
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – 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:
Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser produzidos a partir de resíduos, 
salvo se for verificada de forma 
independente a sua conformidade à 
hierarquia dos resíduos, nomeadamente 
prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes da valorização 
energética, como define a Diretiva 
2008/98/CE.

Or. en

Alteração 170
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1, 
alíneas a), b) e c), não devem ser
produzidos a partir de matérias-primas 
obtidas de resíduos, salvo se for verificada 
e certificada de forma independente como 
estando em conformidade com a 
hierarquia dos resíduos do artigo 4.º da 
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Diretiva 2008/98/CE, nomeadamente em 
termos de prevenção, preparação para 
reutilização e reciclagem antes da 
valorização energética.
Com esse fim em vista, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 25.º, alínea b), 
com vista a definir as modalidades de 
verificação e certificação independentes. 
As modalidades devem ser adotadas até [1 
de janeiro de 2016].»

Or. en

Justificação

Os resíduos devem estar sujeitos à hierarquia dos resíduos que consta do artigo 4.º da 
Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, ou seja, prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes de um resíduo poder ser valorizado para fins energéticos, bem como à 
verificação e certificação independentes da conformidade para evitar fraudes.

Alteração 171
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserido o seguinte n.º 5-A: 
«5-A. As matérias-primas utilizadas para 
produzir biocombustíveis e biolíquidos 
não devem ser consideradas para efeitos 
do artigo 7.º-A, n.º 2, alíneas a), b) e c), 
se, no ano de produção da matéria-prima, 
o uso do solo abrangido pelos n.os 4 e 5 
tiver sofrido alterações consideráveis.»

Or. en

Justificação

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
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estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Alteração 172
Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 devem 
ser obtidos a partir de matérias-primas 
produzidas com recurso a práticas 
sustentáveis de gestão do solo que 
mantenham ou aumentem o carbono 
armazenado dos ecossistemas, 
salvaguardem a biodiversidade e protejam 
a fertilidade e o carbono orgânico dos 
solos; evitem a erosão dos solos, 
promovam a conservação dos recursos 
hídricos e tenham um impacto mínimo na 
disponibilidade e qualidade da água, bem 
como no equilíbrio mineral e de 
nutrientes da mesma.»

Or. en

Alteração 173
Ivo Belet
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-B – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

b-A) No n.º 7, a primeira frase do segundo 
parágrafo é alterada do seguinte modo: 
«A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
dois em dois anos, sobre o impacto na 
sustentabilidade social na Comunidade e 
em países terceiros da maior procura de 
biocombustíveis, sobre o contributo da 
produção de biocombustíveis para a 
redução da escassez de proteínas vegetais 
na UE e sobre o impacto da política 
comunitária de biocombustíveis na 
disponibilidade de géneros alimentícios a 
preços acessíveis, nomeadamente para 
pessoas em países em desenvolvimento, e 
outras questões de desenvolvimento mais 
abrangentes.»

Or. nl

Alteração 174
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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, as emissões de gases 
com efeito de estufa ao longo do ciclo de 
vida dos biocombustíveis são calculadas 
do seguinte modo:
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a) Caso o anexo IV, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor el para esses biocombustíveis ou 
biolíquidos, calculado de acordo com o 
anexo IV, parte C, ponto 7, seja 
equivalente ou inferior a zero, e quando 
as emissões estimadas ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo sejam 
nulas de acordo com o anexo V, parte B, 
utilizando esse valor por defeito;
b) Utilizando um valor real calculado de 
acordo com a metodologia definida no 
anexo IV, parte C, acrescentando as 
estimativas para as emissões ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo 
definidas no anexo V;
c) Utilizando um valor calculado como a 
soma dos fatores da fórmula referida no 
anexo IV, parte C, ponto 1, caso os 
valores por defeito discriminados 
referidos no anexo IV, partes D ou E, 
possam ser utilizados para alguns dos 
fatores e utilizando valores reais, 
calculados de acordo com a metodologia 
estabelecida no anexo IV, parte C, para 
todos os outros fatores, acrescentando as 
estimativas das emissões ligadas às 
alterações indiretas do uso do solo 
definidas no anexo V.»

Or. en

Justificação

Ajuste do método de cálculo tendo em conta as estimativas relacionadas com as alterações 
indiretas do uso do solo, de acordo com a recente proposta avançada para o anexo V da 
Diretiva relativa à qualidade dos combustíveis.

Alteração 175
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – alínea -a) (nova)
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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, as emissões de gases 
com efeito de estufa ao longo do ciclo de 
vida dos biocombustíveis são calculadas 
do seguinte modo:
a) Caso a parte A ou B do anexo IV 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor el para esses biocombustíveis ou 
biolíquidos, calculado de acordo com o 
ponto 7 da parte C do anexo V, seja 
equivalente ou inferior a zero, utilizando 
esse valor por defeito; os valores relativos 
às emissões ligadas às alterações indiretas 
do uso do solo definidas no anexo V 
devem ser acrescentados ao referido valor 
por defeito;
b) Utilizando um valor real calculado de 
acordo com a metodologia definida no 
Anexo IV, parte C; os valores relativos às 
emissões ligadas às alterações indiretas do 
uso do solo definidas no anexo V devem 
ser acrescentados ao referido valor real; 
ou
c) Utilizando um valor calculado como a 
soma dos fatores da fórmula referida no 
ponto 1 da parte C do anexo IV, 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 IV, para todos os outros 
fatores, à exceção do valor eiluc,, para o 
qual devem ser utilizados os valores 
mencionados no anexo V.»

Or. en
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Alteração 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
correção dos valores estimados típicos e 
por defeito nas partes B e E do anexo IV.»

Suprimido

Or. en

Alteração 177
Giles Chichester

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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 

Suprimido
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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. en

Alteração 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Suprimido

Or. ro
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Alteração 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 180
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos A Comissão fica habilitada a adotar atos 
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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.

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, sob reserva de impulsionarem 
a investigação e o desenvolvimento das 
tecnologias inovadoras nos 
Estados-Membros e de terem em 
consideração a necessária melhoria da 
segurança do aprovisionamento no que 
diz respeito aos biocombustíveis do tipo 
diesel.

Or.  fr

Justificação

Os atos delegados podem justificar-se para efeitos de adaptação do Anexo V ao progresso 
científico e técnico. Contudo, no sentido de evitar incertezas tendentes a desencorajar os 
investimentos, é necessário frisar que as medidas contempladas têm como objetivo, em 
qualquer dos casos, o incentivo à I&D nos Estados-Membros e a satisfação das necessidades 
do mercado.

Alteração 181
António Fernando Correia de Campos

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

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.

A Comissão deve apresentar um relatório 
até 31 de dezembro de 2014, e 
posteriormente a cada dois anos, sobre o 
progresso científico e técnico relacionado 
com a avaliação dos valores de alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas. O relatório deve ser 
acompanhado, se relevante, de uma 
proposta para adaptar o anexo VIII em 
função dos melhores dados científicos 
disponíveis, rever a proposta relativa aos 
valores de alterações indiretas do uso do 
solo de grupos de culturas, introduzir 
novos valores a maiores níveis de 
desagregação (ou seja, ao nível das 
matérias-primas), incluir, conforme 
adequado, valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis e desenvolver fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.

Or. en

Alteração 182
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
a) Caso o anexo V, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor el para esses biocombustíveis ou 
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biolíquidos, calculado de acordo com o 
anexo V, parte C, ponto 7, e com o 
anexo V, parte A, seja equivalente ou 
inferior a zero, utilizando esse valor por 
defeito;

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que as emissões de gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo são consideradas aquando da determinação do 
cumprimento dos critérios de redução das emissões de gases com efeito de estufa da Diretiva 
98/70/CE.

Alteração 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

"7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do 
anexo IV, nomeadamente mediante o 
aditamento de valores aplicáveis a novos 
modos de produção de biocombustíveis 
para as mesmas ou outras matérias-
primas e a alteração da metodologia 
estabelecida na parte C.»

Or. en

Alteração 184
Andrzej Grzyb
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

"7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 10.º-A 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso científico e técnico do 
anexo IV, nomeadamente mediante o 
aditamento de valores aplicáveis a novos 
modos de produção de biocombustíveis 
para as mesmas ou outras matérias-
primas e a alteração da metodologia 
estabelecida na parte C.»

Or. en

Alteração 185
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 10.º-A no 
que diz respeito à adaptação ao progresso 
científico e técnico do anexo IV, 
nomeadamente mediante o aditamento de 
valores aplicáveis a novos modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

A Comissão, se for caso disso, deve 
também apresentar uma proposta para 
adaptar o anexo IV em função dos 
melhores dados científicos disponíveis, 
nomeadamente mediante o aditamento de 
valores aplicáveis a novos modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C. 

Or. en
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Alteração 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 6
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

6. No artigo 10.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

"1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 10.º-A no que diz 
respeito à adaptação ao progresso 
científico e técnico dos métodos analíticos 
autorizados referidos nos anexos I, II e 
III.»

Or. en

Alteração 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7. É aditado o seguinte artigo 10.º-A: Suprimido
«Artigo 10.º-A
Exercício da delegação
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, 
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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 Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 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 referido é 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.»

Or. en

Alteração 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
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Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A (novo) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.º 5, 
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.

Or. en

Alteração 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A (novo) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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 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 

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.º 5, 
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 
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 
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dos atos delegados já em vigor. delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A (novo) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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. 
Esse período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do 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.º 5, 
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. Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8
Diretiva 98/70/CE
Artigo 11 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

8. É suprimido o n.º 4 do artigo 11.º. Suprimido

Or. en

Alteração 192
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A alínea k) do artigo 2.º passa a ter a 
seguinte redação:
k) «Regime de apoio», qualquer 
instrumento, sistema ou mecanismo 
aplicado por um Estado-Membro ou por 
um grupo de Estados-Membros, que 
promova a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, graças a 
uma redução do custo dessa energia, 
através do aumento do preço de venda ou 
do volume de aquisição da mesma, por 
meio de uma obrigação de utilizar esse 
tipo de energia ou de outra medida 
incentivadora; incluem-se neste âmbito, 
entre outros elementos, a ajuda ao 
investimento, as isenções ou reduções 
fiscais, o reembolso de impostos, os 
regimes de apoio associados à obrigação 
de utilização de energia produzida a partir 
de fontes renováveis, nomeadamente os 
que utilizam certificados verdes, e os 
regimes de apoio direto ao preço, 
nomeadamente as tarifas de aquisição e 
os pagamentos de prémios; Os regimes de 
apoio não devem criar distorções no 
mercado das matérias-primas de outros 
setores industriais utilizadores 
tradicionais da mesma matéria-prima.
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Or.  fr

Alteração 193
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserida a alínea o-A) no 
artigo 2.º:
«o-A) “Biocombustível avançado”, 
material biológico relativamente ao qual 
utilizações alternativas estejam associadas 
a importantes emissões de metano ou de 
óxido nitroso sem que seja produzida 
energia utilizável, em conformidade com 
a definição constante do anexo IX. São 
conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 25.º, alínea b), com o objetivo de 
adaptar a definição em questão à luz dos 
progressos científicos e tecnológicos.»

Or. sv

Justificação

Procura criar incentivos para que o mercado promova biocombustíveis avançados.

Alteração 194
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – alínea o-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

«o-A) As tecnologias biocombustíveis 
avançadas são biocombustíveis 
tipicamente produzidos a partir de 
matérias-primas não 
alimentares/forragens, tais como resíduos 
(ou seja, palha de trigo, resíduos 
municipais), de culturas não alimentares 
(ou seja, ervas, miscantos) e de algas. A 
maior parte destas tecnologias encontra-
se à escala-piloto ou em processo de 
desenvolvimento tecnológico.»

Or. en

Alteração 195
Giles Chichester

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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 
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. en
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Alteração 196
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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 
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. en

Justificação

Deve caber a cada Estado-Membro decidir em que setor da economia quer atuar para 
alcançar o objetivo geral definido na diretiva relativa às energias renováveis.

Alteração 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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
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«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
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. en

Alteração 198
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 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).»

«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos a 
partir de óleo vegetal e de etanol 
proveniente do açúcar de, cereais ou de 
outras culturas ricas em amido e 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

Os biocombustíveis criam um efeito de alavanca sobre a inovação nos domínios da 
biotecnologia e da química dos produtos vegetais. Por conseguinte, é conveniente encorajar 
a I&D em todos os domínios com grande potencial, incluindo a indústria da fermentação.
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Alteração 199
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 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).

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

Or. en

Alteração 200
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 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, 

Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos a 
partir de culturas oleaginosas não deve ser 
superior a 4 % dos 10 % previstos,
conforme fixado no artigo 3.º, n.º 4, 
alínea d).
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n.º 4, alínea d).

Or. sv

Justificação

Se menos culturas forem abrangidas pelo limite, este será, por conseguinte, reduzido.

Alteração 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 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).

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

Or. en

Alteração 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

Para fins de cumprimento do objetivo Para fins de cumprimento do objetivo 
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referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 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).

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

Or. en

Justificação

Para ser eficaz, o limite imposto aos biocombustíveis produzidos a partir de culturas 
alimentares e culturas energéticas dedicadas deve ser contabilizado para os objetivos tanto 
da Diretiva 2009/28/CE como da Diretiva 98/70/CE. Este limite deve assegurar que mais 
impactos negativos decorrentes do conflito entre combustíveis e alimentos não são 
incentivados pelos objetivos e subvenções da UE.

Alteração 203
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 1 é aditado um terceiro 
parágrafo com a seguinte redação:
«O mais tardar em 31 de dezembro de 
2014, a Comissão deve definir regras, 
através de atos delegados, que isentem das 
disposições do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), 
os biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido, 
culturas açucareiras e oleaginosas 
específicas que apliquem suficientes 
medidas de atenuação das alterações 
indiretas do uso do solo no seu processo 
produtivo para compensar os seus fatores 
ligados às alterações indiretas do uso do 
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solo. Estas medidas de atenuação podem 
incluir a utilização de coprodutos e de 
eficiências ligadas ao fabrico, desde que 
cumpram os critérios definidos no 
artigo 17.º, n.º 2, da presente diretiva.»

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis de primeira geração produzidos a partir de culturas alimentares podem 
atenuar as suas emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo e cumprir os limites 
de emissões de gases com efeito de estufa definidos na Diretiva 2009/28/CE através de 
medidas de atenuação, como por exemplo a utilização de coprodutos. As regras para isentar 
os referidos biocombustíveis sustentáveis devem ser definidas pela Comissão.

Alteração 204
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 1 é aditado um terceiro 
parágrafo com a seguinte redação:
«A Comissão deve, o mais tardar em 31 de 
dezembro de 2014, definir regras, através 
de atos delegados, para isentar das 
disposições do artigo 3.º, n.º 4, os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido, 
culturas açucareiras e oleaginosas que 
apliquem medidas de atenuação ligadas 
às alterações indiretas do uso do solo, tais 
como a utilização de coprodutos, 
aumentos de produtividade, eficiências 
ligadas ao fabrico e produção de culturas 
em solos abandonados, desde que 
cumpram os critérios definidos no 
artigo 17.º, n.º 2, da presente diretiva.»

Or. en
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Justificação

Os biocombustíveis de primeira geração produzidos a partir de culturas alimentares podem 
atenuar as suas emissões ligadas às alterações indiretas do uso do solo e cumprir os limites 
de emissões de gases com efeito de estufa definidos na Diretiva 2009/28/CE através de 
medidas de atenuação, como por exemplo a utilização de coprodutos. As regras para a 
isenção dos referidos biocombustíveis sustentáveis devem ser definidas pela Comissão.

Alteração 205
Marita Ulvskog

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 1 é aditado um terceiro 
parágrafo com a seguinte redação:
«Em 2020, pelo menos 3 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados.»

Or. sv

Justificação

A fim de criar incentivos para que o mercado passe para biocombustíveis avançados, 
devemos estabelecer uma meta rigorosa para promover uma estratégia sustentável no 
domínio dos biocombustíveis na Europa.

Alteração 206
Bendt Bendtsen

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

-i) após o primeiro parágrafo, é inserido o 
seguinte:
«Em 2020, pelo menos 3 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados.
Em 2025, pelo menos 5 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados.»

Or. da

Justificação

Modifica a alteração do relator, Sr. Vidal-Quadras, inserindo uma nova subalínea -i) após o 
primeiro parágrafo do artigo 2.º, n.º 2, alínea c), da proposta da Comissão. 

Alteração 207
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

-i) O primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida em todos os 
modos de transporte em 2020 seja, pelo 
menos, igual a 10% do consumo final de 
energia nos transportes nesse Estado-
Membro e deve assegurar que a sua quota 
de energia proveniente do setor petrolífero 
em 2020 seja, pelo menos, igual a 10 % do 
consumo final de energia no setor 
petrolífero nesse Estado-Membro.»



PE510.481v01-00 132/195 AM\933726PT.doc

PT

Or. en

Alteração 208
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

-i) após o primeiro parágrafo, é aditado o 
seguinte parágrafo:
«Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de eletricidade 
proveniente de fontes renováveis utilizada 
em todos os modos de transporte em 2020 
represente, pelo menos, 2 % do consumo 
final de energia nos transportes nesse 
Estado-Membro.»

Or. en

Alteração 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

-i) após o primeiro parágrafo, é inserido o 
seguinte parágrafo:
«A contribuição dos biocombustíveis 
avançados deve representar, no mínimo, 
2 % do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.»
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Or. en

Alteração 210
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

-i) a alínea a) passa a ter a seguinte 
redação:
«a) O denominador equivale a 80 % da 
energia total consumida pelos transportes 
em 2010 para efeitos do primeiro 
parágrafo, sendo apenas contabilizados a 
gasolina, o gasóleo e os biocombustíveis 
consumidos pelos transportes rodoviário e 
ferroviário e a eletricidade;»

Or. en

Alteração 211
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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:

i) na alínea b), são aditados os seguintes
períodos:

«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);»

«Também deve ser considerada uma 
quantidade de energia correspondente às 
medidas de eficiência energética e de 
poupança de energia tomadas pelos 
Estados-Membros; o presente travessão é 



PE510.481v01-00 134/195 AM\933726PT.doc

PT

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. en

Alteração 212
Giles Chichester

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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. en

Alteração 213
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redação:
«c) No cálculo da contribuição da 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis e consumida por todos os tipos 
de veículos elétricos para efeitos do 
disposto nas alíneas a) e b), os Estados-
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Membros podem optar por utilizar a quota 
média de eletricidade produzida a partir 
de fontes renováveis na Comunidade ou a 
quota de eletricidade produzida a partir de 
fontes renováveis no seu próprio território 
medida dois anos antes do ano em causa. 
Além disso, no cálculo da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por todos os tipos de veículos 
elétricos, esse consumo deve ser 
considerado igual a 5 vezes o conteúdo em 
energia renovável da eletricidade de 
carga.»

Or. en

Justificação

A utilização de eletricidade proveniente de fontes de energia renováveis em todos os modos 
de transporte de veículos elétricos pode contribuir para um setor dos transportes mais 
sustentável. Os veículos elétricos podem oferecer soluções para os desafios que o setor dos 
transportes enfrenta, dado que são substancialmente mais eficientes em termos energéticos 
do que os veículos com motores de combustão. Ao mesmo tempo, o veículo elétrico 
desempenha um papel importante noutros setores das energias renovável, dado o seu 
potencial para armazenar eletricidade.

Alteração 214
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) a alínea c) passa a ter a seguinte 
redação:
«c) No cálculo da eletricidade proveniente 
de fontes renováveis consumida por 
veículos rodoviários elétricos, esse 
consumo deve ser considerado igual a 5 
vezes o conteúdo em energia renovável da 
eletricidade de carga.»
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Or. en

Alteração 215
Giles Chichester

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

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. en

Alteração 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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 
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superior a 5 % - quota estimada no final 
de 2011 - do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.»

Or. en

Alteração 217
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

«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.»

«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador:

i) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX 
não deve ser inferior a 2 % do consumo 
final de energia nos transportes em 2020; 
e
ii) a quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares não deve ser inferior 
a 8 % do consumo final de energia.»

Or. de

Justificação

A introdução de um limite de 5 % sobre a primeira geração de biocombustíveis ameaçaria o 
objetivo estabelecido pela Diretiva 2009/28/CE, que determina que a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis nos transportes até 2020 deve constituir, pelo menos, 10 %, 
do consumo energético final. Os biocombustíveis avançados ainda estão em desenvolvimento 
e não estarão disponíveis a nível comercial na década atual, sendo, por conseguinte, 
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necessário criar uma quota separada de 2 %.

Alteração 218
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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 7,5 % - quota estimada no 
final de 2011 - do consumo final de energia 
nos transportes em 2020. A quota de 
energia proveniente de biocombustíveis 
produzidos a partir de cereais e outras 
culturas ricas em amido e culturas 
açucareiras deve ser de 8 % do consumo 
final de energia no setor petrolífero em 
2020.

Or. en

Justificação

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.
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Alteração 219
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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, bem 
como a partir de materiais celulósicos ou 
lignocelulósicos não alimentares que não 
sejam resíduos, não deve ser superior a 
4 % - quota estimada no final de 2011 - do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020.

Or. en

Alteração 220
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

(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.»

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

Or. fr
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Justificação

Por conseguinte, é conveniente incentivar a I&D em todos os domínios de forte potencial, 
seja através do conteúdo energético ou através da fixação de objetivos secundários de 
misturas, conferindo uma visibilidade e uma atividade aos investidores, em função da 
maturidade dos setores.

Alteração 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

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.

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas alimentares e culturas energéticas 
dedicadas não deve ser superior a 5 % -
quota estimada no final de 2011 - do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020.

Or. en

Justificação

Para ultrapassar a concorrência entre alimentos e combustíveis provocada pelas políticas 
dos biocombustíveis e para reduzir o impacto no uso do solo e da água, o limite de 5 % aos 
biocombustíveis convencionais deve ser aplicado não apenas às culturas alimentares, mas 
também às culturas energéticas dedicadas (ou culturas não alimentares). Para se conseguir a 
limitação efetiva do consumo de biocombustíveis e biolíquidos provenientes do solo, não 
devem ser atribuídos quaisquer subvenções ou apoios financeiros à produção que 
ultrapassem o limiar definido na presente proposta.

Alteração 222
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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.

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 3 % - quota estimada no final 
de 2011 - do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.

Or. en

Justificação

Ao passo que a proposta original da Comissão não procura limitar os biocombustíveis de 
primeira geração antes de 2020 e não dá o sinal adequado aos investidores, esta alteração 
pretende, pelo contrário, promover a inovação, ao dar o sinal de que os biocombustíveis 
produzidos a partir de alimentos têm de ser progressivamente substituídos por outras 
medidas e combustíveis no setor dos transportes. A utilização de biocombustíveis produzidos 
a partir de alimentos deve, por conseguinte, ser reduzida aos poucos, passando da quota 
atual (2010) de 4,7 % no setor dos transportes para os 3 % em 2020.

Alteração 223
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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 

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas oleaginosas não deve ser superior 
a 3 % - quota estimada no final de 2011 -
do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.
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nos transportes em 2020.

Or. en

Justificação

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Alteração 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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.»

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis avançados não deve 
ser inferior a 2 % do consumo final de 
energia nos transportes em 2020.

Or. en

Alteração 225
Britta Thomsen

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

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.

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,
culturas açucareiras e oleaginosas e outras 
culturas energéticas provenientes do solo
não deve ser superior a 5 % - quota 
estimada no final de 2011 - do consumo 
final de energia nos transportes em 2020.

A energia proveniente de biocombustíveis 
e biolíquidos não deve exceder as 
contribuições definidas no presente 
artigo.

Or. en

Alteração 226
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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.

d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas oleaginosas não deve ser superior 
a 4 % do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.

Or. sv

Justificação

Aqui isentamos o etanol do limite de 5 %.
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Alteração 227
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) adita-se a alínea d-A) seguinte:
«d-A) A quota de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas listadas no anexo IX 
deve ser, pelo menos, de 2,5 % do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020 e a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas não deve exceder os 7,5 % do 
consumo final de energia tanto de gasóleo 
como de petróleo em 2020.»

Or. en

Alteração 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) acrescenta-se a alínea d-A) seguinte:
«d-A) A quota de energia proveniente de 
fontes renováveis deve ser mantida pelos 
Estados-Membros, pelo menos, no nível 
previsto no primeiro parágrafo nos anos 
posteriores a 2020.»

Or. en
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Alteração 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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 n.º 4-A:
«4-A. Para alcançar o objetivo definido 
no n.º 4 do presente artigo, cada Estado-
Membro deve reduzir a utilização de 
energia em, pelo menos, 15 % quando 
comparada com a dos transportes 
rodoviários em 2008.
Cada Estado-Membro deve publicar e 
comunicar à Comissão, um ano após a 
adoção, até [um ano após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva], um 
documento de previsão que indique as 
medidas e ações a tomar para cumprir o 
disposto no presente número.»

Or. en

Alteração 230
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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. Até [um ano após a data de entrada 
em vigor da presente diretiva], a Comissão 
deve recomendar as medidas adicionais 
que os Estados-Membros podem tomar 
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para promover e encorajar a eficiência e a 
poupança energéticas nos transportes. As 
recomendações devem incluir estimativas 
da quantidade de energia que pode ser 
poupada se cada uma das medidas for 
implementada. A quantidade de energia 
correspondente às medidas 
implementadas por um Estado-Membro 
deve ser considerada para efeitos do 
cálculo referido na alínea b).»

Or. en

Alteração 231
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
«4-A. Os Estados-Membros podem 
cumprir, total ou parcialmente, as suas 
quotas de energia proveniente de 
biocombustíveis produzidos a partir de 
cereais e outras culturas ricas em amido, 
culturas açucareiras e oleaginosas e 
outras culturas energéticas provenientes 
do solo, através do aumento das energias 
renováveis eólicas, solares, geotermais ou 
das marés, e não relacionadas com a 
biomassa, caso sejam adicionais às 
projeções incluídas nos respetivos planos 
de ação para as energias renováveis 
notificados nos termos do artigo 4.º, 
n.º 2.»

Or. en
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Alteração 232
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao artigo 4.º, n.º 3, é aditado um 
parágrafo depois da alínea b), com a 
seguinte redação:
«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 
adicionais que tenciona tomar em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 5.»

Or. en

Alteração 233
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Ao artigo 4.º, n.º 3, é aditado um 
parágrafo depois da alínea b), com a 
seguinte redação:
«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, 
último parágrafo.»
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Or. en

Alteração 234
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«A contribuição dos:
i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, deve ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor 
energético;
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte B, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético;
iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).
A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras 
contabilísticas estabelecidas na presente 
diretiva. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º, alínea b), no que diz 
respeito à lista de matérias-primas 
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definida no anexo IX.»

Or. lv

Alteração 235
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«e) A contribuição dos:
i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, deve ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor 
energético;
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte B, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético;
iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).
A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras 
contabilísticas estabelecidas na presente 
diretiva. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
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com o artigo 25.º, alínea b), no que diz 
respeito à lista de matérias-primas 
definida no anexo IX.»

Or. da

Alteração 236
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

iii) É aditada a seguinte alínea e): Suprimido
«A contribuição dos:
i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, parte A, deve ser considerada como 
tendo quatro vezes o seu teor energético;
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo 
IX, parte B, deve ser considerada como 
tendo duas vezes o seu teor energético;
iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).
A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras 
contabilísticas estabelecidas na presente 
diretiva. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
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com o artigo 25.º, alínea b), no que diz 
respeito à lista de matérias-primas 
definida no anexo IX.»

Or. de

Justificação

Do ponto de vista estatístico, a contabilização múltipla é considerada difícil, uma vez que 
produz biocombustíveis «virtuais», colocando, assim, em causa os objetivos climáticos da UE 
para o ano 2020. A proposta da Comissão Europeia induz o público em erro sobre a 
contribuição real dos biocombustíveis avançados, que corresponde somente a ¼ do volume 
aparente. Por conseguinte, a contabilização múltipla leva ao aumento da utilização dos 
combustíveis fósseis no setor dos transportes da UE.

Alteração 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

«A contribuição dos: Os biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX, 
parte A, devem contribuir 3 % para o 
objetivo de alcançar uma quota de 10 % 
de energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo energético dos 
transportes em cada Estado-Membro até 
2020.

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

Em 2016, os Estados-Membros devem 
apresentar documentação que comprove 
que 0,5 % do objetivo de alcançar uma 
quota de 10 % de energia proveniente de 
fontes renováveis no consumo energético 
dos transportes de cada Estado-Membro é 
composto por biocombustíveis produzidos 
a partir das matérias-primas listadas no 
anexo IX, parte A, e por combustíveis 
líquidos e gasosos de fontes renováveis de 
origem não biológica.

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

nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelo anexo IX, parte A.

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

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX.»

Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).
A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX.»

Or. en

Alteração 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

A contribuição dos: A partir de 2018, a contribuição dos 
biocombustíveis produzidos a partir das 
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matérias-primas enumeradas no anexo IX, 
que provem cumprir os critérios de 
sustentabilidade, como referido no 
considerando 7, deve ser considerada 
como tendo duas ou quatro vezes o seu 
teor energético. Uma avaliação científica 
prévia da sua verdadeira sustentabilidade 
será incluída no relatório a apresentar 
pela CE no final de 2017, nos termos do 
artigo 3.º da presente proposta.

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias do anexo IX.

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

iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).
A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras 
contabilísticas estabelecidas na presente 
diretiva. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 25.º, alínea b), no que diz 
respeito à lista de matérias-primas 
definida no anexo IX. 

Or. en
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Justificação

A contagem múltipla dos biocombustíveis avançados sem qualquer avaliação prévia acerca 
dos seus méritos coloca o risco de se promover um mercado cuja sustentabilidade ainda é 
incerta. Por conseguinte, pede-se à CE que realize até final de 2017 uma análise e uma 
avaliação específica aos méritos dos biocombustíveis avançados, de modo a promover 
somente os combustíveis avançados que asseguram a sustentabilidade ambiental e social, 
bem como o respeito pela hierarquia dos resíduos e a utilização mais eficiente dos recursos.

Alteração 239
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

A contribuição dos: Em 2020, pelo menos 4 % do consumo 
final de energia nos transportes deve ser 
conseguido com veículos elétricos, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, 
alínea c), e com energia proveniente de 
biocombustíveis avançados, tal como 
definido no anexo XI.

i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, deve ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor 
energético;
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte B, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético;
iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 

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

abrangida pelo parágrafo anterior.

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX.

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX.

Or. en

Justificação

A contagem múltipla não significa na realidade alcançar os objetivos definidos na Diretiva 
2009/28/CE, dado que os volumes necessários para satisfazer a procura não são efetivamente 
produzidos. Por conseguinte, esta situação pode conduzir a um aumento na utilização de 
combustíveis fósseis.

Alteração 240
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

A contribuição dos: Suprimido
i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, deve ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor 
energético;
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte B, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético;
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iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.

Or. en

Alteração 241
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

A contribuição dos: Suprimido
i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, deve ser considerada 
como tendo quatro vezes o seu teor 
energético;
ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte B, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético;
iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.

Or. en

Alteração 242
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 243
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os materiais que foram intencionalmente 
modificados a fim de contarem como 
resíduos não são abrangidos pelas 
categorias indicadas nas subalíneas i) a iii). 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que são tomadas as medidas adequadas 
sempre que sejam detetadas fraudes.

Or. en
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Alteração 244
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

O biocombustível produzido a partir de 
materiais lignocelulósicos deve ser igual a 
pelo menos de 1 % do consumo final de 
energia nos transportes em 2020;

Or. fr

Alteração 245
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

O biocombustível produzido a partir de 
materiais que constam na parte A do 
anexo IX deve representar, pelo menos, 
2 % do consumo final de energia nos 
transportes em 2020.

Or. fr

Alteração 246
Giles Chichester

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

Em 2020, pelo menos 2 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
conseguido com energia de 
biocombustíveis avançados.

Or. en

Alteração 247
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 248
Catherine Trautmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea iii)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 3 – n.º 4 – alínea e) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
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correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX.»

correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. Este 
reexame deve ter em máxima 
consideração os investimentos efetuados 
pelas empresas em conformidade com a 
legislação vigente e a necessidade do 
retorno do investimento. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 25.º, alínea b), 
no que diz respeito à lista de 
matérias-primas definida no anexo IX.»

Or. fr

Alteração 249
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX.»

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico a fim de assegurar a 
correta aplicação das regras contabilísticas 
estabelecidas na presente diretiva. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
lista de matérias-primas definida no 
anexo IX, sob reserva de incentivarem a 
investigação e o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras nos 
Estados-Membros e terem em 
consideração a necessária melhoria da 
segurança do aprovisionamento em 
matéria de biocombustíveis do tipo diesel.

Or. fr
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Alteração 250
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 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) No cálculo da contribuição da 
eletricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis e consumida por 
todos os tipos de transporte ferroviário 
para efeitos do disposto nas alíneas a) e 
b), os Estados-Membros podem optar por 
utilizar a quota média de eletricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis na Comunidade ou a quota de 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis no seu próprio território. Além 
disso, no cálculo da eletricidade 
proveniente de fontes renováveis 
consumida por todas as modalidades de 
transporte ferroviário, esse consumo deve 
ser considerado igual a 2,5 vezes o 
conteúdo em energia renovável da 
eletricidade de carga.

Or. en

Justificação

O uso de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no setor dos 
transportes ferroviários deve ser incentivado e deve refletir uma elevada eficiência 
energética.

Alteração 251
Sabine Wils

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

c-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
«4-A. Até [um ano após a data de entrada 
em vigor da presente diretiva], a Comissão 
deve recomendar as medidas adicionais 
que os Estados-Membros podem tomar 
para promover e encorajar a eficiência e a 
poupança energéticas nos transportes. As 
recomendações devem incluir estimativas 
da quantidade de energia que pode ser 
poupada se cada uma das medidas for 
implementada. A quantidade de energia 
correspondente às medidas 
implementadas por um Estado-Membro 
deve ser considerada para efeitos do 
cálculo referido na alínea b).»

Or. en

Alteração 252
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

-i) o primeiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
Cada Estado-Membro deve assegurar que 
a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida em todos os 
modos de transporte em 2020 seja, pelo 
menos, igual a 10% do consumo final de 
energia nos transportes nesse Estado-
Membro e deve assegurar que a sua quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis em petróleo em 2020 seja, pelo 
menos, igual a 10 % do consumo final de 
energia em petróleo nesse Estado-
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Membro.

Or. en

Alteração 253
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
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 
adicionais que tenciona tomar em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 4-A.»

Or. en

Alteração 254
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
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 
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de previsão que indique as medidas que 
tenciona tomar para fins de cumprimento 
do objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
primeiro parágrafo.»

Or. en

Alteração 255
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
1. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, a 
energia proveniente dos biocombustíveis e 
biolíquidos só é considerada para os 
efeitos das alíneas a), b) e c) se cumprir os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos 
nos n.os 2 a 6:
a) Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente diretiva no que 
respeita aos objetivos nacionais;
b) Avaliação do cumprimento das 
obrigações em matéria de energias 
renováveis;
c) Elegibilidade para apoio financeiro ao 
consumo de biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Justificação

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
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would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Alteração 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 257
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos tida em 
consideração para os fins referidos no n.º 1 
deve ser, pelo menos, de 60 % 
relativamente a biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos em instalações que 
tenham entrado em funcionamento após 
1 de julho de 2018. Uma instalação 
encontra-se «em funcionamento» quando 
procede à produção física de 
biocombustíveis.

Or. ro
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Alteração 259
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 260
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

produção física de biocombustíveis ou 
biolíquidos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 261
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

A soma das emissões diretas e indiretas de 
gases com efeito de estufa resultante da 
utilização de biocombustíveis e biolíquidos 
tida em consideração para os fins referidos 
no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 60 % e 
não deve exceder 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Justificação

Os limites das reduções de emissões expressos em termos relativos (%), como os que são 
sugeridos pela Comissão, não oferecem garantias suficientes aos investidores, uma vez que a 
base pode ser alterada com o tempo. Em contrapartida, ao fixar um valor máximo de 
emissões em termos absolutos, como é sugerido nesta alteração, existe uma maior certeza 
relativamente ao tipo de investimentos em que as indústrias podem querer concentrar-se.
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Alteração 262
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Suprimido

Or. en

Alteração 263
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 %
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, a soma das 
emissões diretas e indiretas de gases com 
efeito de estufa decorrentes da utilização 
de biocombustíveis e biolíquidos não deve 
ultrapassar 54 gCO2eq/MJ até 31 de 
dezembro de 2016 e 42 gCO2eq/MJ a 
partir de 1 de janeiro de 2017. Uma 
instalação encontra-se «em 
funcionamento» quando procede à 
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produção física de biocombustíveis ou 
biolíquidos.

Or. en

Justificação

Ao fixar valores máximos de emissões em termos absolutos, como é sugerido nesta alteração, 
existe uma maior certeza relativamente ao tipo de investimentos em que as indústrias podem 
querer concentrar-se. Os valores 54 gCO2eq/MJ e 42 gCO2eq/MJ utilizados aqui 
correspondem a reduções de emissões de cerca de 35 % e 50 %. Não existe qualquer razão 
para adiar mais um ano o atual requisito para 2017, como sugere a Comissão.

Alteração 264
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50 %
a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 31 de dezembro de 2013, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 45 % até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 60 % 
a partir de 1 de janeiro de 2018 em diante.

Or. en

Alteração 265
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 
31 de dezembro de 2017 e de, pelo menos, 
50 % a partir de 1 de janeiro de 2018.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 35 % até 
31 de dezembro de 2017 e de, pelo menos, 
45 % a partir de 1 de janeiro de 2018.

Or. ro

Alteração 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5 – alínea b)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 25.º-B no que diz 
respeito ao estabelecimento dos critérios e 
limites geográficos para delimitar as 
zonas de pastagem que devem ser 
abrangidas pela alínea c) do primeiro 
parágrafo.»

Or. en

Alteração 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5 – alínea b)
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Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
disposto no artigo 25.º-B no que diz 
respeito ao estabelecimento dos critérios e 
limites geográficos para delimitar as 
zonas de pastagem que devem ser 
abrangidas pela alínea c) do primeiro 
parágrafo.»

Or. en

Alteração 268
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
«4-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
oriundos de países ou regiões em que as 
emissões decorrentes das alterações do 
uso do solo excedam os 35 % das emissões 
de combustíveis fósseis (30 g CO2eq / MJ) 
calculadas para todo o país ou região de 
acordo com o anexo V, parte C, ponto 7, 
não devem ser considerados para efeitos 
do n.º 1, alíneas a), b) e c).»

Or. en
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Alteração 269
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. Os biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1, 
alíneas a), b) e c), não devem ser 
produzidos a partir de matéria-prima 
obtida de resíduos, salvo se for verificada 
e certificada de forma independente como 
estando conformidade com a hierarquia 
dos resíduos do artigo 4.º da Diretiva 
2008/98/CE, nomeadamente em termos de 
prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes da valorização 
energética.
Com esse fim em vista, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 25.º, alínea b), 
com vista a definir as modalidades de 
verificação e certificação independentes. 
As modalidades devem ser adotadas até [1 
de janeiro de 2016].»

Or. en

Justificação

Os resíduos devem estar sujeitos à hierarquia dos resíduos que consta do artigo 4.º da 
Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, ou seja, prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes de um resíduo poder ser valorizado para fins energéticos, bem como à 
verificação e certificação independentes da conformidade para evitar fraudes.

Alteração 270
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 5-A:
«5-A. As matérias-primas utilizadas para 
produzir biocombustíveis e biolíquidos 
não devem ser consideradas para efeitos 
do n.º 1, alíneas a), b) e c), se, no ano de 
produção da matéria-prima, o uso do solo 
abrangido pelos n.os 4 e 5 tiver sofrido 
alterações consideráveis.»

Or. en

Justificação

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Alteração 271
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – 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 efeitos do n.º 1, 
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alíneas a), b) e c), não devem ser 
produzidos a partir de resíduos, salvo se 
for verificada de forma independente a 
sua conformidade à hierarquia dos 
resíduos, nomeadamente prevenção, 
preparação para reutilização e reciclagem 
antes da valorização energética, como 
define a Diretiva 2008/98/CE.»

Or. en

Justificação

Os resíduos devem estar sujeitos à hierarquia dos resíduos que consta do artigo 4.º da 
Diretiva-Quadro relativa aos resíduos, que requer prevenção, preparação para reutilização e 
reciclagem antes de um resíduo poder ser valorizado para fins energéticos (ou seja, 
biocombustíveis e biolíquidos). Além disso, deve existir uma verificação independente da 
conformidade.

Alteração 272
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 274
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao artigo 18.º é aditado um novo 
número a seguir ao n.º 3-A:
«3-A. A Comissão deve assegurar que os 
compromissos assumidos e as medidas 
adotadas para a verificação do 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade para os biocombustíveis e 
biolíquidos, sobretudo para os 
biocombustíveis e biolíquidos importados, 
são adequadamente executados.
Para o efeito, a Comissão deve:
- celebrar, no futuro, somente acordos 
comerciais entre a Comunidade e países 
terceiros que consagrem, de forma 
vinculativa, disposições sobre critérios de 
sustentabilidade para os biocombustíveis e
biolíquidos que correspondam aos da 
presente diretiva;
- acompanhar sobretudo os 
auxílios/subvenções estatais para os 
biocombustíveis e biolíquidos em países 
terceiros e, eventualmente, instaurar uma 
ação no caso de uso com má-fé;
- implementar a reciprocidade das 
medidas para os biocombustíveis e 
biolíquidos em termos de regulamentação 
das importações e exportações e regimes 
aduaneiros.»

Or. de

Justificação

A Comissão deve assegurar a execução adequada das medidas destinadas à verificação do 
cumprimento dos critérios de sustentabilidade e a inclusão de disposições sobre critérios de 
sustentabilidade nos acordos comerciais. A fim de evitar distorções da concorrência e não 
comprometer a produção da UE, deve proceder-se ao acompanhamento dos 
auxílios/subvenções estatais concedidos a países terceiros. De igual modo, deve assegurar-se 
a reciprocidade na regulamentação das importações e exportações e regimes aduaneiros.
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Alteração 275
Bernd Lange

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5-B (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5-B. No n.º 4 do artigo 18.º, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
«4. A Comunidade só celebra com países 
terceiros acordos bilaterais ou 
multilaterais que contenham disposições 
sobre critérios de sustentabilidade que 
correspondam aos da presente diretiva. 
Caso a Comunidade celebre acordos que 
contenham disposições referentes aos 
aspetos abrangidos pelos critérios de 
sustentabilidade estabelecidos nos n.os 2 a 
5 do artigo 17.º, a Comissão pode decidir 
que esses acordos demonstram que os 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
a partir de matérias-primas cultivadas 
nesses países cumprem os critérios de 
sustentabilidade em questão. Na 
celebração dos referidos acordos deve ser 
dada especial atenção às medidas tomadas 
para a preservação das zonas que prestam 
serviços básicos à natureza em situações 
críticas (por exemplo, proteção das bacias 
hidrográficas, controlo da erosão), a 
proteção dos solos, da água e do ar, as 
alterações indiretas do uso do solo, a 
recuperação de terrenos agrícolas 
recentemente abandonados, a 
recuperação de terrenos degradados e a 
prevenção do consumo excessivo de água 
em zonas em que a água é escassa, e às 
questões referidas no segundo parágrafo 
do n.º 7 do artigo 17.º.»

Or. de
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Justificação

Os acordos bilaterais ou multilaterais devem conter as disposições sobre critérios de 
sustentabilidade que correspondam aos da presente diretiva. Esta é a única forma de 
assegurar que as obrigações são aplicáveis, nomeadamente, aos biocombustíveis e 
biolíquidos.

Alteração 276
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão decide que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados 
precisos para efeitos do artigo 17.º, n.º 2, 
ou demonstram que os lotes de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade previstos no artigo 17.º, 
n.os 3 a 5-A, ou que nenhuns materiais 
foram intencionalmente modificados de 
modo a que os lotes ou parte deles fiquem 
abrangidos pelo artigo 3.º, n.º 4, alínea e), 
subalíneas i) a iii). A Comissão pode 
decidir que esses regimes contenham dados 
precisos para efeitos de informação sobre 
as medidas tomadas para a preservação de 
zonas que prestam serviços básicos ligados 
aos ecossistemas, em situações crítica (por 
exemplo, proteção das bacias hidrográficas 
e controlo da erosão), para a proteção dos 
solos, da água e do ar, a recuperação de 
terrenos degradados, a prevenção do 
consumo excessivo de água em zonas em 
que a água é escassa e as questões referidas 
no artigo 17.º, n.º 7, segundo parágrafo. 
Para efeitos do disposto no artigo 17.º, 
n.º 3, alínea b), subalínea ii), a Comissão 
pode igualmente reconhecer zonas 
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elaboradas por organizações 
intergovernamentais ou pela União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza.

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

Or. en

Alteração 277
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 278
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 279
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
a) Caso o anexo V, parte A ou B, 
estabeleça um valor por defeito para a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa para o modo de produção e o 
valor el para esses biocombustíveis ou 
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biolíquidos, calculado de acordo com o 
anexo V, parte C, ponto 7, e com o 
anexo VIII, parte A, seja equivalente ou 
inferior a zero, utilizando esse valor por 
defeito;

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que as emissões de gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo são consideradas aquando da determinação do 
cumprimento dos critérios de redução das emissões de gases com efeito de estufa da Diretiva 
2009/28/CE.

Alteração 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

Or. en

Alteração 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

c) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
"6. «A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25.º, alínea b), no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e 
técnico do anexo VIII, incluindo a revisão 
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), 
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a inclusão de valores adicionais caso 
sejam comercializadas novas matérias-
primas para biocombustíveis, conforme 
adequado, e o desenvolvimento de fatores 
aplicáveis a matérias-primas provenientes 
de materiais lignocelulósicos e celulósicos 
não alimentares.»

Or. en

Alteração 283
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 284
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 7 – alínea d)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

d) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

"7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 25.º, 
alínea b), no que diz respeito à adaptação 
ao progresso científico e técnico do 
anexo V, incluindo o aditamento de 
valores aplicáveis a outros modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

Or. en

Alteração 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

d) No n.º 7, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

"7. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 25.º, 
alínea b), no que diz respeito à adaptação 
ao progresso científico e técnico do 
anexo V, incluindo o aditamento de 
valores aplicáveis a outros modos de 
produção de biocombustíveis para as 
mesmas ou outras matérias-primas e a 
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alteração da metodologia estabelecida na 
parte C.»

Or. en

Alteração 286
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

11. É aditado o seguinte artigo 25.º-B: Suprimido
«Artigo 25.º-B
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Exercício da delegação
1. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), 
terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 
6 e 7, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.
4. Logo que adota um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), no artigo 5.º, 
n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, alínea c), 
terceiro parágrafo, e no artigo 19.º, n.os 5, 
6 e 7, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da notificação desses 
atos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão 
objeções. O referido é prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.»
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Or. en

Alteração 288
Giles Chichester

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 289
Catherine Trautmann

Proposta de diretiva
Artigo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos melhores dados 
científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito à limitação das emissões de 
gases com efeito de estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
associadas à produção de biocombustíveis 
e biolíquidos. 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, de uma avaliação de impacto 
sobre as empresas do setor que já tenham 
feito investimentos, bem como de uma 
revisão da eficácia dos incentivos previstos 
para os biocombustíveis produzidos a partir 
de matérias-primas que não utilizam solos 
nem culturas para fins alimentares, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

Or. fr

Alteração 290
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

científicos disponíveis mais recentes, à 
revisão da eficácia das medidas 
introduzidas pela presente diretiva no que 
diz respeito:

- à limitação das emissões de gases com 
efeito de estufa decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo associadas à 
produção de biocombustíveis e 
biolíquidos.
- ao incentivo à investigação e ao 
desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras nos Estados-Membros e à 
tomada em consideração da necessária 
melhoria da segurança do 
aprovisionamento em matéria de 
biocombustíveis do tipo diesel.
O relatório deve, quando adequado, ser 
acompanhado de uma proposta legislativa, 
baseada nos melhores dados científicos
disponíveis, para a introdução de fatores 
relativos às emissões estimadas de 
alterações indiretas do uso do solo nos 
critérios de sustentabilidade adequados a 
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 
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abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 291
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 292
Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 293
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os dados científicos utilizados como base para a legislação devem decorrer do método 
científico, daí que tenham de ser revistos por especialistas. Se se pretende incluir os fatores 
ligados às alterações indiretas do uso do solo nos critérios de sustentabilidade, decidindo 
assim o acesso ao mercado, esses fatores têm de estar comprovados. Nesse caso, é necessária 
uma cláusula de salvaguarda de direitos adquiridos.
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Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve apresentar, até 
31 de dezembro de 2016, 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.

Or. da


