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Alteração 295
Fiona Hall

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 nos melhores 
dados científicos disponíveis, para a 
definição dos 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 organizar outras ações 
de investigação exaustivas e transparentes 
destinadas a quantificar as alterações 
indiretas do uso do solo e apresentar um 
relatório sobre as conclusões antes de 1 de 
julho de 2014. O relatório deve igualmente
ser acompanhado de uma proposta 
legislativa com vista à introdução de 
fatores relativos às emissões estimadas de 
alterações indiretas do uso do solo nos 
critérios de sustentabilidade adequados nas 
Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE até 31 
de dezembro de 2015.

Or. en

Alteração 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

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 critérios de sustentabilidade 
adequados para incentivar os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não utilizam solos, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 4, alínea d), da 
Diretiva 2009/28/CE.

Or. en

Justificação

Espera-se que o relatório de acompanhamento da Comissão, que deverá ser apresentado no 
final de 2017, analise a eficácia da nova medida, incluindo o fator “alterações indiretas da 
utilização da terra”, e identifique claramente os biocombustíveis avançados que mostraram 
cumprir os critérios de sustentabilidade e podem ser incentivados como alternativa aos 
biocombustíveis convencionais.  Além disso, é necessário proceder a um inventário dos 
recursos biológicos em toda a UE.

Alteração 298
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo I
Diretiva 98/70/CE

Texto da Comissão Alteração

Anexo I Suprimido

Or. en



PE510.730v01-00 6/57 AM\935798PT.doc

PT

Alteração 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de diretiva
Anexo I
Diretiva 98/70/CE

Texto da Comissão Alteração

Anexo I Suprimido

Or. en

Alteração 300
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
edl = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
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armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee  = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
co-geração.

Or. en

Alteração 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
em que
E = emissões totais da utilização do 
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combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
co-geração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.

Or. en

Alteração 302
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – parte introdutória
Diretiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
em que
E = emissões totais da utilização do
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
co-geração.
Não são tidas em conta as emissões 
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resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.

Or. en

Alteração 303
Fiona Hall.

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
em que
EB = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
edl = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
eiluc = emissões provenientes de 
alterações do carbono armazenado 
devidas a alterações indiretas do uso do 
solo;
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esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee  = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
co-geração.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar que as emissões de GEE resultantes de alterações indiretas do 
uso do solo sejam contabilizadas aquando da avaliação do cumprimento dos critérios de 
redução das emissões de GEE estabelecidos na Diretiva 98/70/CE.

Alteração 304
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto 19-A:
"19-A. As emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são descritas no anexo V.”

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar que as emissões de GEE resultantes de alterações indiretas do 
uso do solo sejam contabilizadas aquando da avaliação do cumprimento dos critérios de 
redução das emissões de GEE estabelecidos na Diretiva 98/70/CE.
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Alteração 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 306
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 307
Sabine Wils

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

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

Or. en

Alteração 308
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Alteração

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12
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Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Culturas energéticas não alimentares 15

Or. en

Justificação

As culturas energéticas não alimentares podem contribuir para alterações indiretas do uso 
do solo se forem produzidas em terrenos usados para a produção de alimentos. A avaliação 
de impacto (p. 26) identifica em 15 gCO2/MJ o nível médio de emissões estimadas resultantes 
de alterações indiretas do uso do solo para estas matérias-primas que utilizam solos.

Alteração 309
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Alteração

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12
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Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Outras culturas energéticas 
produzidas no solo

15

Or. en

Alteração 310
Fiona Hall

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

Texto da Comissão

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Alteração

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Materiais lignocelulósicos e 
celulósicos não alimentares 

15
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Or. en

Justificação

As culturas energéticas e os materiais lignocelulósicos não alimentares baseiam-se no uso do 
solo e podem contribuir para alterações indiretas do uso do solo se forem produzidas em 
terras que foram usadas para a produção de alimentos. A avaliação de impacto da Comissão 
(p. 26) identifica em 15 gCO2/MJ o nível médio de emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo para estas matérias-primas que utilizam solos.

Alteração 311
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação do 
solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes.
Nesse caso, deveria ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo IV.»

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 312
Giles Chichester
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 313
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) O ponto 7 passa a ter a seguinte 
redação:
"7. A contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo, el, deve ser feita dividindo as 
emissões totais em quantidades iguais ao 
longo de 20 anos. Para o cálculo dessas 
emissões, aplica-se a seguinte fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
em que
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações do uso 
do solo (medidas em massa (gramas) de 
equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por biocombustíveis 
(megajoules));



AM\935798PT.doc 19/57 PE510.730v01-00

PT

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

Or. en

Alteração 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 316
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"i) a formula é substituída por:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
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eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.

Or. en

Alteração 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
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E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
el = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
cogeração.
Não são tidas em conta as emissões 
resultantes do fabrico de máquinas e 
equipamento.

Or. en

Alteração 318
Sabine Wils
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
edl = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
eiluc = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações indiretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
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eee  = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
co-geração.

Or. en

Alteração 319
Fiona Hall.

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis são calculadas 
pela seguinte fórmula:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
em que
EB = emissões totais da utilização do 
combustível;
eec = emissões provenientes da extração 
ou cultivo de matérias-primas;
edl = contabilização anual das emissões 
provenientes de alterações do carbono 
armazenado devidas a alterações diretas 
do uso do solo;
ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e 
distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;
eiluc = emissões provenientes de 
alterações do carbono armazenado 
devidas a alterações indiretas do uso do 
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solo;
esca = redução de emissões resultante da 
acumulação de carbono no solo através 
de uma gestão agrícola melhorada;
eccs = redução de emissões resultante da 
captura e fixação de carbono e 
armazenamento geológico de carbono;
eccr = redução de emissões resultante da 
captura e substituição de carbono; e
eee  = redução de emissões resultante da 
produção excedentária de eletricidade na 
co-geração.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar que as emissões de GEE resultantes de alterações indiretas do 
uso do solo sejam contabilizadas aquando da avaliação do cumprimento dos critérios de 
redução das emissões de GEE estabelecidos na Diretiva 2009/28/CE.

Alteração 320
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte ponto 19-A:
"19-A. As emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo, eiluc, 
são descritas no anexo VIII.”

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar que as emissões de GEE resultantes de alterações indiretas do 
uso do solo sejam contabilizadas aquando da avaliação do cumprimento dos critérios de 
redução das emissões de GEE estabelecidos na Diretiva 2009/28/CE.
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Alteração 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 322
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 323
Giles Chichester
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Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

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

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

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12

Açúcares 13
Culturas 
oleaginosas

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nulas:
a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo.
b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
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outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes1. 
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»
__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Alteração 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12

Açúcares 13
Culturas 55
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oleaginosas
Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nulas:
a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo.
b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes1. 
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»
__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Alteração 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

(2) É aditado o anexo VIII seguinte: Suprimido
"Anexo VIII



PE510.730v01-00 32/57 AM\935798PT.doc

PT

Parte A. Emissões estimadas decorrentes 
de alterações indiretas do uso do solo 
provenientes de matérias-primas para 
biocombustíveis e biolíquidos
Grupo de 
matérias-primas

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

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12

Açúcares 13
Culturas 
oleaginosas

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo nulas:
a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo.
b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes1. 
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»
__________________
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1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Alteração 326
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12

Açúcares 13
Culturas 
oleaginosas

55

Parte B. Biocombustíveis cujas emissões 
estimadas decorrentes de alterações 
indiretas do uso do solo são consideradas 
nulas
Os biocombustíveis produzidos a partir 
das categorias de matérias-primas a 
seguir indicadas são considerados como 
tendo emissões estimadas decorrentes de 



PE510.730v01-00 34/57 AM\935798PT.doc

PT

alterações indiretas do uso do solo nulas:
a) Matérias-primas não incluídas na parte 
A do presente anexo.
b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação 
do solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes1. 
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»
__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Alteração 327
Fiona Hall

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

Texto da Comissão

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55
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Alteração

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Materiais lignocelulósicos e 
celulósicos não alimentares 

15

Or. en

Justificação

As culturas energéticas e os materiais lignocelulósicos não alimentares baseiam-se no uso do 
solo e podem contribuir para alterações indiretas do uso do solo se forem produzidas em 
terras que foram usadas para a produção de alimentos. A avaliação de impacto da Comissão 
(p. 26) identifica em 15 gCO2/MJ o nível médio de emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo para estas matérias-primas que utilizam solos.

Alteração 328
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55
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Alteração

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Outras culturas energéticas 
produzidas no solo

15

Or. en

Alteração 329
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12

Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Alteração

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

Cereais e outras culturas ricas em 
amido 

12
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Açúcares 13

Culturas oleaginosas 55

Culturas energéticas não alimentares 15

Or. en

Justificação

As culturas energéticas não alimentares podem contribuir para alterações indiretas do uso 
do solo se forem produzidas em terrenos usados para a produção de alimentos. A avaliação 
de impacto (p. 26) identifica em 15 gCO2/MJ o nível médio de emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso do solo para estas matérias-primas que utilizam 
solos.

Alteração 330
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Matérias-primas cuja produção 
resultou em alterações diretas do uso do 
solo, ou seja, uma mudança de uma das 
seguintes categorias IPCC de ocupação do 
solo: terrenos florestais, terrenos de 
pastagem, zonas húmidas, povoações ou 
outros tipos de terrenos, para terrenos de 
cultivo ou terrenos de culturas perenes1.
Nesse caso, deve ter sido calculado um 
«valor de emissões decorrentes de 
alterações diretas do uso do solo (el)» 
conforme estabelecido na parte C, ponto 
7, do anexo V.»

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

1  Por culturas perenes entende-se culturas 
plurianuais cujo caule não é normalmente 
cortado anualmente, como a talhadia de 
rotação curta e as palmeiras, conforme 
definido em (2010/C 160/02).



PE510.730v01-00 38/57 AM\935798PT.doc

PT

Or. en

Justificação

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

Alteração 331
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Matérias-primas que contribuem para o 
objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
alíneas d), i) da Diretiva 2009/28/CE:

(a) Algas. (a) Algas.

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

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

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Estrume animal e lamas de depuração.

(d) Palha. (d) Bagaço.
(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Cascas, ramos, folhas, serradura e 

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

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

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

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

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

(m) Carolos (m) Materiais celulósicos não alimentares
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(n) Cascas de frutos secos.

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

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

(a) Óleos alimentares usados. (p) Palha.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano1.

(q) Breu de tall oil.

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (r) Óleos alimentares usados."
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

__________________

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

Or. de

Justificação

A consideração múltipla é estatisticamente difícil porque gera biocombustíveis “virtuais”, 
pondo portanto em causa as metas da UE para 2020 em matéria de clima. A proposta da 
Comissão induz o público em erro quanto à contribuição real dos biocombustíveis 
avançados, que se limita a 1/4 do valor percetível. A consideração múltipla levaria, portanto, 
a um aumento do uso de combustíveis fósseis no setor dos transportes da UE.
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Alteração 332
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

3) É aditado o seguinte anexo IX: 3) É aditado o seguinte anexo IX:

"Anexo IX "Anexo IX

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

Os seguintes biocombustíveis são 
considerados biocombustíveis avançados:

(a) Algas. Material biológico relativamente ao qual 
utilizações alternativas estejam associadas 
a importantes emissões de metano ou de 
óxido nitroso sem que seja produzida 
energia utilizável.”

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas.
(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.
(d) Palha.
(e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.
(g) Breu de tall oil.
(h) Glicerina não refinada.
(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho.
(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
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(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético
(a) Óleos alimentares usados.
(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano1.
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.
__________________
1 JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. sv

Alteração 333
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo XI (novo)  – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

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

Parte A. Lista de biocombustíveis 
avançados

Os biocombustíveis obtidos a partir das 
seguintes matérias-primas devem ser 
considerados biocombustíveis avançados

Or. da
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Alteração 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo XI (novo)  – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

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

Parte A. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
pode ser considerada como tendo 2 ou 4 
vezes o seu teor energético em 2018, após 
avaliação científica prévia da sua 
sustentabilidade ambiental e social, bem 
como da observância do princípio da 
hierarquia e da utilização mais eficiente 
dos recursos

Or. en

Alteração 335
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo XI (novo)  – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 336
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Parte A. Matérias-primas que podem ser 
incluídas no objetivo secundário para os 
biocombustíveis avançados

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

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

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(d) Palha. (d) Palha.

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de palma 
e cachos de frutos de palma vazios.

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

(g) Breu de tall oil. (g) Breu de tall oil e tall oil em bruto.

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

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

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

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo duas vezes o seu teor 
energético

Parte B. Matérias-primas para 
biocombustíveis avançados que podem 
contribuir para a quota restante

(a) Óleos alimentares usados. (a) Óleos alimentares usados.

(b) Gorduras animais classificadas nas 
categorias I e II de acordo com o disposto 

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

no Regulamento (CE) n.º 1774/2002 que 
estabelece regras sanitárias relativas aos 
subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano.

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

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

(d-A) Glicerina não refinada.
(d-B) Combustíveis líquidos ou gasosos 
renováveis de origem não biológica

Or. en

Alteração 337
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 338
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

Parte A. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 

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

deve ser considerada como tendo 1 vez o 
seu teor energético

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

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

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais e resíduos como glicerol em 
bruto, glicerina não refinada, ácidos 
gordos de refinaria e massa de refinação.

(d) Palha. (d) Palha.

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de palma 
e cachos de frutos de palma vazios.

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

(g) Breu de tall oil. (g) Fração de biomassa de resíduos das 
indústrias florestais e conexas, como 
cascas, ramos, agulhas, folhas, serradura e 
aparas, licor negro, licor de castanha, 
lignina, massa de sulfato em bruto, breu 
de tall oil e tall oil em bruto.

(h) Glicerina não refinada. (h) Fração de biomassa de resíduos 
provenientes da agricultura e de 
indústrias conexas, como bagaço de cana, 
conchas, cascas, bagaços de uva, borras de 
vinho e espigas.

(i) Bagaço. (i) Óleos alimentares usados.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. (j) Gorduras animais classificadas nas 

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

(k) Cascas de frutos secos. (k) Materiais celulósicos não alimentares.

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

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

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

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

(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Or. en

Justificação

A consideração múltipla de matérias-primas leva a que a meta de 10% inicialmente 
ambicionada para as energias renováveis no setor dos transportes seja diluída, uma vez que 
será possível alcançá-la com uma participação real menor de biocombustíveis e uma quota 
restante de mais de 90% de dependência em relação aos combustíveis fósseis. Para evitar a 
introdução de mudanças que ponham em risco as ambições iniciais da diretiva no domínio do 
clima, a consideração múltipla de matérias-primas não deve ser adotada.

Alteração 339
Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

Anexo IX Anexo IX

Parte A. Matérias-primas cuja 
contribuição para o objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 

Lista de biocombustíveis avançados
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como tendo 4 vezes o seu teor energético
Os biocombustíveis resultantes das 
seguintes matérias-primas serão 
considerados biocombustíveis avançados

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

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

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(d) Palha. (d) Palha.

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Estrume animal e lamas de depuração.
(f) Efluentes da produção de óleo de palma 
e cachos de frutos de palma vazios.

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

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

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

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

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

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

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

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

(o) Óleos alimentares usados.

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

(q) Materiais celulósicos não alimentares.

(c) Materiais celulósicos não alimentares. (r) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

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

(s) Triglicéridos, ácidos gordos livres e 
destilados gordos e óleos que não 
obedecem às normas provenientes das 
indústrias de produção de oleoquímicos, 
biodiesel, refinação de óleos vegetais, 
transformação alimentar e gorduras 
animais.
(t) Matérias gordas não destinadas ao 
consumo humano.
(u) Óleo de milho da tecnologia de 
separação
(w) Gordura de resíduos provenientes da 
indústria de transformação do peixe

Or. en

Alteração 340
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) Algas. (a) Algas.

(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 

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

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

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(c) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

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

(e) Estrume animal e lamas de depuração. (e) Breu de tall oil.
(f) Efluentes da produção de óleo de 
palma e cachos de frutos de palma vazios.

(f) Glicerina não refinada.

(g) Breu de tall oil. (g) Bagaços de uvas e borras de vinho.

(h) Glicerina não refinada. (h) Material lignocelulósico, incluindo 
palha, bagaço, cascas de frutos secos, peles 
e carolos.

(i) Bagaço. (i) Culturas açucareiras utilizadas para a 
produção de novas moléculas (à exceção 
de etanol)

(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. Parte B. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo duas 
vezes o seu teor energético

(k) Cascas de frutos secos. (a) Óleos alimentares usados.
(l) Peles. (b) Gorduras animais classificadas nas 

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

(m) Carolos

(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.
Parte B. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo duas 
vezes o seu teor energético

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



PE510.730v01-00 50/57 AM\935798PT.doc

PT

consumo humano.

(c) Materiais celulósicos não alimentares.

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 341
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Algas. Suprimido

Or. en

Alteração 342
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Fração de biomassa de resíduos 
industriais.

(b) Fração biodegradável de resíduos 
industriais.

Or. en
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Justificação

Para garantir a conformidade com a Diretiva 2009/28/CE relativa às energias renováveis, 
em que a fracção biodegradável dos resíduos industriais já é mencionada na definição de 
biomassa (artigo 2.º, alínea e)).

Alteração 343
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Biodegradação de resíduos e 
detritos através de bactérias

Or. en

Alteração 344
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Palha. Suprimido

Or. en

Justificação

A palha tem uma aplicação de elevado valor (por ex., nos estábulos e para a melhoria da 
qualidade do solo). Por isso, em consonância com o princípio de utilização em cascata, não 
deve ser encorajada recorrendo à consideração múltipla.
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Alteração 345
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se deve incentivar a utilização das matérias-primas e subprodutos do óleo de palma para 
fins energéticos, pois têm valores mais elevados noutros setores. Os efluentes da produção de 
óleo de palma e os cachos de frutos de palma vazios devem pois ser excluídos do anexo IX.

Alteração 346
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As fábricas de celulose geram diversos resíduos que podem contribuir de forma significativa 
para a produção de biocombustíveis avançados. Todas as frações provêm do mesmo processo 
primário, sendo, portanto, resíduos do processo de transformação, à semelhança ao breu de 
tall oil, que está incluído no Anexo, Parte A, da proposta da Comissão. Todos os resíduos de 
processos de transformação devem ser tratados da mesma forma.
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Alteração 347
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 348
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

(n-A) Microrganismos.

Or. en

Alteração 349
Jens Rohde

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. da

Alteração 351
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 353
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Óleos alimentares usados. Suprimido

Or. de

Alteração 354
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Óleos alimentares usados. Suprimido
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Or. en

Justificação

Os óleos alimentares usados não devem ser considerados biocombustíveis avançados. A sua 
inclusão nesta lista pode dar azo a fraudes. 

Alteração 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. en

Alteração 356
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais celulósicos não alimentares. Suprimido

Or. en

Justificação

Na ausência de critérios de sustentabilidade, a utilização de uso de materiais celulósicos não 
alimentares deve ser excluída do Anexo IX, na condição de que sejam aplicadas salvaguardas 
ambientais adequadas.
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Alteração 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 358
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Na ausência de critérios de sustentabilidade, a utilização de uso de material lignocelulósico 
deve ser excluída do Anexo IX, na condição de que sejam aplicadas salvaguardas ambientais 
adequadas.


