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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Introdução
A promoção dos biocombustíveis tem sido um dos elementos essenciais da política da UE nos 
domínios da energia e das alterações climáticas. As razões que a motivam são diversas e 
sensíveis: os biocombustíveis não só aumentam a sustentabilidade dos transportes, mas 
também melhoram a segurança do aprovisionamento energético e apoiam o desenvolvimento 
económico, criando novas fontes de rendimento nas zonas rurais.
O principal impulsionador do seu desenvolvimento tem sido o combate às alterações 
climáticas. O setor dos transportes tem sido uma prioridade nos esforços da UE para reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa, uma vez que este setor é responsável por quase 
20 % desses gases, o que o torna no segundo maior emissor de gases com efeito de estufa, 
precedido apenas pelo setor da energia. Apesar de os biocombustíveis não serem o único meio 
disponível para a descarbonização progressiva deste setor, constituem, na prática, o principal 
instrumento que permite passar dos transportes alimentados a combustíveis fósseis para os 
transportes baseados em energias renováveis, e a única possibilidade no caso dos transportes 
aéreos e marítimos.

Além disso, os biocombustíveis representam uma oportunidade tanto para reduzir a 
dependência energética da UE, que ronda os 50 % e estima-se que aumente, como para 
promover o desenvolvimento do setor agrícola europeu.
À luz destas vantagens, a UE adotou a Diretiva 2003/30/CE relativa à promoção da utilização 
de biocombustíveis ou de outros combustíveis renováveis nos transportes («Diretiva 
Biocombustíveis») e a Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis («Diretiva Energias Renováveis»), que incentivaram os 
investimentos na produção de biocombustíveis. A Diretiva Biocombustíveis estabeleceu um 
objetivo não obrigatório de uma quota de 5,75 % de biocombustíveis nos transportes até 2010. 
A Diretiva Energias Renováveis, que revogou a Diretiva Biocombustíveis, criou um objetivo 
obrigatório: a quota de energia proveniente de fontes de energia renováveis no setor dos 
transportes deve representar, pelo menos, 10 % do seu consumo final de energia até 2020. 
Esta disposição complementa o objetivo vinculativo definido na Diretiva 98/70/CE («Diretiva 
Qualidade dos Combustíveis»), que exige 6 % de redução da intensidade de gases com efeito 
de estufa dos combustíveis utilizados nos transportes rodoviários e em máquinas móveis não 
rodoviárias.
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Contudo, tal como acontece com qualquer outra fonte de energia, os biocombustíveis têm 
algumas consequências negativas. Reconhecendo este facto e em resposta ao mandato da 
Diretiva Energias Renováveis, a Comissão propôs que se alterasse esta última, assim como a 
Diretiva Qualidade dos Combustíveis, no intuito de minimizar o impacto das alterações 
indiretas do uso do solo1 nas emissões de gases com efeito de estufa.  

II. Aspetos fundamentais identificados pelo relator
O relator reconhece que as alterações indiretas do uso do solo são um fenómeno que deve ser 
abordado, uma vez que os seus efeitos são prejudiciais para o ambiente e frustram a política 
da UE de reduzir as emissões de CO2. O relator considera, não obstante, que as medidas 
adotadas em relação aos biocombustíveis devem basear-se numa abordagem equilibrada que 
tenha em consideração todos os interesses em causa. 

a) Fatores das alterações indiretas do uso do solo
O relator concorda com a Comissão relativamente ao facto de a ciência das alterações 
indiretas do uso do solo ser imprecisa, uma vez que se trata de um fenómeno que não pode ser 
observado ou mensurado diretamente e que as emissões resultantes dessas alterações são,
apesar de uma maior compreensão e dos progressos científicos recentes, vulneráveis às 
deficiências e aos limites dos modelos utilizados para dar um valor específico das emissões 
derivadas dessas alterações aos diferentes tipos de culturas. Por conseguinte, não existem 
provas científicas suficientes para introduzir os fatores das alterações indiretas do uso do solo 
na legislação da UE. 

Além disso, a utilização dos fatores das alterações indiretas do uso do solo teria 
consequências negativas significativas. Por um lado, a sua utilização acabaria com a indústria 
do biodiesel da UE que, para além das consequências económicas óbvias, ignoraria a
dieselização em curso da frota da Europa e tornaria impossível cumprir os objetivos da 
Diretiva Energias Renováveis e da Diretiva Qualidade dos Combustíveis. Por outro lado, a 
necessidade de atualizar constantemente estes valores criaria incertezas na indústria, 
impedindo os investimentos em qualquer tipo de biocombustível convencional e limitando 
também, por isso, a produção de etanol. 

O relator considera, portanto, que, ao contrário da proposta da Comissão, não deverá ser 
incluída qualquer referência ao fator das alterações indiretas do uso do solo nas diretivas, nem 
mesmo para a obrigação de apresentação de relatórios. 

b) Limite de 5 % nos biocombustíveis convencionais
Esta medida representaria uma mudança fundamental na legislação que criou um quadro 
regulamentar estável e previsível e cujo último marco, a Diretiva Energias Renováveis, foi 
aprovado em 2009. O limite de 5 % prejudicaria aqueles que, confiando na Diretiva Energias 
Renováveis, contavam com os biocombustíveis como o único combustível tecnologicamente 
viável para permitir aos Estados-Membros cumprir os objetivos definidos para 2020. Uma vez 
que o valor de 5 % faz referência ao nível médio de produção na UE, existem vários 
Estados-Membros, como a Alemanha, Espanha e França, nos quais a atual quota de 

                                               
1 Quando os biocombustíveis são produzidos em terrenos agrícolas existentes, a procura de culturas para 
produção de alimentos para consumo humano e animal mantém-se e pode levar a que certas pessoas produzam 
mais alimentos para consumo humano e animal num outro local. Isto pode implicar alterações do uso do solo 
(transformando, por exemplo, uma floresta em terrenos agrícolas), o que implica a emissão de quantidades 
substanciais de CO2 para a atmosfera.
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biocombustíveis convencionais é superior a 5 % e que seriam, por isso, mais afetados do que 
os restantes.

Além disso, se se impuser um teto aos biocombustíveis comercialmente disponíveis, o 
objetivo de 10 % de energias renováveis e o objetivo de 6 % de redução nos gases com efeito 
de estufa tornar-se-iam inalcançáveis, uma vez que as outras alternativas, nomeadamente os 
biocombustíveis avançados, poderiam não ser suficientes naquele momento.

Por todos estes motivos, e tendo em conta que, em média, os biocombustíveis ainda reduzem 
as emissões em comparação com os combustíveis fósseis, o relator sugere uma abordagem 
mais construtiva que consistiria em definir um objetivo subordinado ao objetivo principal para 
os biocombustíveis avançados. Este novo objetivo incentivaria a produção de biocombustíveis 
avançados e, consequentemente, a redução nas emissões de CO2, e enviaria um sinal forte de 
apoio a uma transição gradual dos biocombustíveis convencionais para os avançados, desde 
que os progressos tecnológicos o permitam, minimizando, ao mesmo tempo, os efeitos 
prejudiciais para a indústria europeia.

O relator também considera que a proposta da Comissão ignora as medidas de mitigação das 
alterações indiretas do uso do solo, como a produção em terrenos não utilizados ou 
degradados, o melhor desempenho em termos de rendimento e a produção de coprodutos 
(principalmente proteínas para alimentação animal, que estão em défice na Europa). Devem 
incentivar-se as matérias-primas que demonstrem que o risco de alterações indiretas do uso do 
solo foi mitigado ou evitado. 

Por fim, o relator concorda com a Comissão no que diz respeito ao reforço dos critérios de 
sustentabilidade dos biocombustíveis produzidos em novas instalações, exigindo uma redução 
de 60 % nas emissões de gases com efeitos de estufa às que entrarem em funcionamento após 
1 de julho de 2014.

c) Contabilização múltipla
A intenção louvável da contabilização múltipla para biocombustíveis de segunda e de terceira 
geração é a de permitir aos Estados-Membros cumprir o objetivo de 10 % de energias 
renováveis, uma vez que os poderiam contabilizar duas ou quatro vezes, preenchendo a lacuna 
deixada pelo limite de 5 %. No entanto, se não for aplicado um limite e se estabelecer um 
objetivo secundário para os biocombustíveis, a contabilização múltipla deixará de ser 
necessária.
Além disso, a contabilização múltipla acaba por ser contraproducente, já que significa uma 
redução da utilização dos biocombustíveis avançados. Para um biocombustível contabilizado 
duas ou quatro vezes para alcançar a quota, este seria utilizado duas ou quatro vezes menos, e 
essa diferença teria de ser preenchida com combustíveis fósseis. Além do mais, o 
investimento na capacidade de produção seria inferior, uma vez que a dimensão atual do 
mercado seria reduzida duas a quatro vezes. 
Na verdade, para mitigar o fenómeno das alterações indiretas do uso do solo, desistiríamos do 
nosso objetivo de 10 % de energias renováveis no consumo de energia pelos transportes.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
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as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
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 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

Alteração 2
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 

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
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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.

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. 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 
de estufa no âmbito do quadro pós-2020 da 
política em matéria de energias renováveis.

Or. en

Alteração 3
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 4
Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 5
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) A avaliação de impacto da Comissão 
demonstrou que as emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo são, apesar de uma melhor 
compreensão e dos progressos científicos 
recentes, vulneráveis às deficiências e aos 
limites dos modelos utilizados para dar 
um valor específico das emissões 
derivadas dessas alterações em relação 
aos diferentes tipos de culturas. Por 
conseguinte, os valores não são 
suficientemente precisos para serem 
introduzidos num ato legislativo.

Or. en

Alteração 6
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 

(12) A Comissão deve proceder à revisão 
periódica da lista de biocombustíveis 
avançados disponíveis prevista no 
anexo IX, a fim de ter em conta o 
progresso técnico e científico.
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novas matérias-primas para 
biocombustíveis.

Or. en

Alteração 7
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 
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.°, 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 mitigação das alterações indiretas do 
uso do solo, como a utilização de 
coprodutos, o aumento do rendimento, a 
eficiência na produção e a produção de 
culturas em terrenos abandonados ou não 
utilizados deveriam ser avaliadas pela 
Comissão com vista a incorporá-las nas 
diretivas por meio de uma bonificação 
como a já definida no anexo IV, parte C, 
ponto 7 da Diretiva 2009/28/CE para a 
biomassa obtida a partir de solos 
degradados reconstituídos.

Or. en

Alteração 8
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 

(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 
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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 
valores autorizados por derrogação para a 
pressão de vapor da gasolina que contém 
bioetanol.

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 
gasolina que contém bioetanol.

Or. en

Alteração 9
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 

(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 
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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.

sustentabilidade foram cumpridos em 
relação aos biocombustíveis e biolíquidos.

Or. en

Alteração 10
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 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 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, 
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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 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 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

Os biocombustíveis avançados devem ser sujeitos aos mesmos critérios de sustentabilidade 
que os biocombustíveis convencionais. As exceções relativas aos requisitos de 
sustentabilidade para determinados resíduos e substâncias residuais resultariam no facto de, 
por exemplo, os biocombustíveis resultantes de resíduos de óleo de palma serem subsidiados 
mesmo que o óleo de palma tivesse sido produzido de forma não sustentável.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É inserido o seguinte número 8-A:
«8-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A relativamente ao 
estabelecimento de definições 
pormenorizadas, incluindo especificações 
técnicas, exigidas para as categorias 
previstas no anexo IV, parte C, ponto 9.»

Or. en

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-B) (nova)
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Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-B) É inserido o seguinte número 8-B:
«8-B. O mais tardar em 31 de dezembro 
de 2015, a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa para incorporar mais 
medidas de mitigação das alterações 
indiretas do uso do solo, como a utilização 
de coprodutos, o aumento do rendimento, 
a eficiência na produção e a produção de 
culturas em terrenos abandonados por 
meio de uma bonificação semelhante à 
definida para a biomassa obtida a partir 
de solos nas condições previstas no 
anexo IV, parte C, ponto 8.»

Or. en

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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, 7 e 8-A, 
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 17
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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.

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, 7 e 8-A, 
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.

Or. en

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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, 7
e do artigo 8-A, 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 prazo é prorrogável por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. en
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Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserida a alínea o-A) (nova) no 
artigo 2.º:
«o-A) «Biocombustíveis avançados»: 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não competem 
diretamente com as culturas de alimentos 
para consumo humano e animal. No 
anexo IX é apresentada uma lista não 
exaustiva de biocombustíveis avançados. 
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
25.º-B por forma a adaptar esta lista ao 
progresso técnico e científico.»

Or. en

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 1 – segundo parágrafo

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 
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artigo 3.º, n.º 4, alínea d).»

Or. en

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea –i) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

-i) Após o primeiro parágrafo, são 
inseridos os seguintes parágrafos:
«Em 2020, pelo menos 2 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados. 
Em 2025, pelo menos 4 % do consumo 
final de energia nos transportes será 
efetuado com energia de biocombustíveis 
avançados.»

Or. en

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 23
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

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 24
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 
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seu teor energético.»

Or. en

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis avançados devem ser sujeitos aos mesmos critérios de sustentabilidade 
que os biocombustíveis convencionais. As exceções relativas aos requisitos de 
sustentabilidade para determinados resíduos e substâncias residuais resultariam no facto de, 
por exemplo, os biocombustíveis resultantes de resíduos de óleo de palma serem subsidiados 
mesmo que o óleo de palma tivesse sido produzido de forma não sustentável.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 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: c) O n.º 6 é 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 
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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 27
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea e-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) É inserido o seguinte número:
«8-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25.º-B relativamente ao 
estabelecimento de definições 
pormenorizadas, incluindo especificações 
técnicas, exigidas para as categorias 
previstas no anexo V, parte C, ponto 9.»

Or. en

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea e-B) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-B) É inserido o seguinte número:
«8-B. O mais tardar em 31 de dezembro 
de 2015, a Comissão apresenta uma 
proposta legislativa para incorporar mais 
medidas de mitigação das alterações 
indiretas do uso do solo, como a utilização 
de coprodutos, o aumento do rendimento, 
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a eficiência na produção e a produção de 
culturas em terrenos abandonados por 
meio de uma bonificação semelhante à 
definida para a biomassa obtida a partir 
de solos nas condições previstas no 
anexo V, parte C, ponto 8.»

Or. en

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 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 30
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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, é 
concedida à Comissão por um período de 

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, alínea o-A), 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, 7 e 8, é 
concedida à Comissão por um período de 
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tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

Or. en

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, alínea o-A), 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, 7 e 8, 
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.

Or. en

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 25-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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 

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 2.º, alínea o-A), 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, 7 e 8, só 
entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
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Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desses atos 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou 
se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O Parlamento 
Europeu ou o Conselho pode tomar a 
iniciativa de prorrogar o prazo por um 
período de dois meses.

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 prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 33
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 
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.



PA\931281PT.doc 25/29 PE508.012v01-00

PT
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Alteração 34
Proposta de diretiva
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Anexo I Suprimido

Or. en

Alteração 35
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));
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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 36
Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 2
Diretiva 2009/28/CE
Anexo VIII (novo)

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



PA\931281PT.doc 27/29 PE508.012v01-00

PT

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

Or. en
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Alteração 37
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 
como tendo 4 vezes o seu teor energético

Lista de biocombustíveis avançados

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 
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, folhas, serradura e 
aparas.
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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. o) 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.

p) 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. q) Materiais celulósicos não alimentares.

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

r) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

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

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

Or. en


