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Alteração 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 23
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

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

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 
humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes. 
Devido às especificidades das regiões 
europeias, tais alterações podem ter um 
importante impacto a nível regional e, por 
conseguinte, recomenda-se a elaboração 
tão célere quanto possível de um estudo de 
impacto relativo aos efeitos económicos e 
sociais que a presente diretiva possa ter a 
nível regional.

Or. ro

Alteração 24
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando os terrenos agrícolas ou de 
pastagem anteriormente destinados aos 
mercados de alimentos para consumo 

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

humano ou animal e de fibras são 
desviados para a produção de 
biocombustíveis, continua a ser necessário 
satisfazer a procura para fins que não a 
produção de combustíveis, quer mediante a 
intensificação da atual produção, quer pela 
introdução na produção de outros terrenos 
não agrícolas. Este último caso representa 
uma alteração indireta do uso do solo e, 
quando implica a conversão de terrenos 
ricos em carbono, pode gerar consideráveis 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, as Diretivas 98/70/CE e 
2009/28/CE devem incluir disposições 
relativas às alterações indiretas do uso do 
solo dado que os atuais biocombustíveis 
são principalmente produzidos a partir de 
culturas em terrenos agrícolas existentes. 
Se se comparar as quantidades de 
emissões ao longo de um ciclo de vida, 
constata-se que o impacto ambiental das 
culturas açucareiras e amiláceas é 
diferente do das culturas oleaginosas. A 
fim de melhorar o ambiente da forma 
mais eficaz possível, é necessário colocar 
a ênfase na limitação dos biocombustíveis 
e da produção, os quais têm o impacto 
ambiental mais negativo. É, por isso, 
importante, em primeiro lugar, adotar 
medidas contra as alterações indiretas do 
uso do solo a favor das culturas 
oleaginosas.

Or. sv

Alteração 25
Petru Constantin Luhan

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 

(5) Com base nos objetivos da União de, 
até 2020, aumentar em 20 % a quota 
global da energia proveniente de fontes 
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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.

renováveis e em 10 % a quota para o setor 
dos transportes, 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. A fim de reduzir essas 
emissões, é conveniente estabelecer em 
conformidade uma distinção entre grupos 
de culturas, como culturas de oleaginosas, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

Or. ro

Alteração 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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, 

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos 
Estados-Membros e centralizadas a nível 
europeu 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 
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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.

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.

Or. ro

Alteração 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 

(5) Com base nas previsões da procura de 
biocombustíveis fornecidas pelos Estados-
Membros e em estimativas de emissões 
decorrentes de alterações indiretas do uso 
do solo de diferentes matérias-primas 
utilizadas para a produção de 
biocombustíveis, as emissões de gases com 
efeito de estufa ligadas a alterações 
indiretas do uso do solo serão
significativas e poderão 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. Tais práticas tiveram 
um impacto social muito negativo em 
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conformidade uma distinção entre grupos 
de culturas, como culturas de oleaginosas, 
açucareiras e de cereais, bem como outras 
culturas contendo amido.

grande número de comunidades locais de 
países em desenvolvimento. A estratégia 
para a redução das emissões deve, por 
conseguinte, ter em conta o impacto social 
e o respeito pelos direitos humanos, 
reduzindo a utilização dos terrenos 
destinados ao mercado de alimentos.

Or. it

Alteração 28
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É provável que sejam necessários
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de resíduos e algas, 
proporcionam um nível elevado de redução 
de gases com efeito de estufa com um 
baixo risco de alterações indiretas do uso 
do solo e não estão em concorrência direta 
com os mercados de alimentos para 
consumo humano e animal no que diz 
respeito à utilização de terrenos agrícolas.  
Por conseguinte, é conveniente incentivar 
uma maior produção dos referidos 
biocombustíveis avançados uma vez que 
estes não se encontram, neste momento, 
disponíveis comercialmente em grandes 
quantidades, em parte devido à 
concorrência para a obtenção de subsídios 
públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 

(6) A importância dos combustíveis 
líquidos renováveis será cada vez maior no 
setor dos transportes a fim de reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa. Os biocombustíveis avançados, 
como os produzidos a partir de resíduos e 
algas, proporcionam um nível elevado de 
redução de gases com efeito de estufa com 
um baixo risco de alterações indiretas do 
uso do solo e não estão em concorrência 
direta com os mercados de alimentos para 
consumo humano e animal no que diz 
respeito à utilização de terrenos agrícolas.
Por conseguinte, é conveniente incentivar 
uma maior produção dos referidos 
biocombustíveis avançados uma vez que 
estes não se encontram, neste momento, 
disponíveis comercialmente em grandes 
quantidades, em parte devido à 
concorrência para a obtenção de subsídios 
públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 
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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.

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, 
na medida em que tal seja recomendado 
por um estudo de impacto a ser realizado 
no período de definição da política 
pós-2020.

Or. ro

Alteração 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) É provável que sejam necessários 
combustíveis líquidos renováveis no setor 
dos transportes a fim de reduzir as suas 
emissões de gases com efeito de estufa. Os 
biocombustíveis avançados, como os 
produzidos a partir de resíduos não 
recicláveis 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 
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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.

públicos com tecnologias de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares já estabelecidas. Devem ser 
dados maiores incentivos mediante o 
aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados para a 
realização do objetivo de 10 % no setor dos 
transportes estabelecido na Diretiva 
2009/28/CE, em comparação com os 
biocombustíveis convencionais. Neste 
contexto, apenas devem ser apoiados os 
biocombustíveis avançados com um baixo 
impacto estimado em termos de alterações 
indiretas do uso do solo e uma elevada 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa no âmbito do quadro pós-2020 da 
política em matéria de energias renováveis.

Or. ro

Alteração 30
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A fim de garantir a competitividade a 
longo prazo dos setores industriais de base 
biológica e em conformidade com a 
Comunicação de 2012 «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa» e o Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de 
Recursos, que promovem biorrefinarias 
integradas e diversificadas em toda a 
Europa, deveriam ser criados maiores 
incentivos ao abrigo da Diretiva 
2009/28/CE de uma forma que privilegie a 
utilização de biocombustíveis avançados.
Deve ser atribuído aos fundos estruturais 
da UE um papel fundamental na 
promoção e no desenvolvimento dos 
biocombustíveis avançados. 
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Or. sv

Alteração 31
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Cumpre, também, reforçar o apoio 
concedido, tanto com fundos públicos 
através dos programas europeus de 
investigação, regionais e estruturais, 
como pelo incentivo a investimentos 
privados através de parcerias 
público-privadas que contribuam para 
uma maior coerência entre os esforços de 
investigação e inovação e as futuras 
necessidades da indústria europeia.

Or. ro

Alteração 32
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Ao promover o desenvolvimento dos 
vetores do mercado das energias 
renováveis e dos combustíveis renováveis, 
é necessário ter em conta o seu impacto 
não só no clima, mas também nas 
oportunidades de desenvolvimento 
regional e local, bem como no emprego. A 
produção de biocombustíveis avançados 
pode contribuir de forma significativa 
para a criação de emprego e o 
crescimento, em particular nas zonas 
rurais.
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Or. sv

Alteração 33
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) A fim de preparar a transição para 
biocombustíveis avançados e de minimizar 
os impactos gerais das alterações indiretas 
do uso do solo no período até 2020, é 
adequado limitar a quantidade de 
biocombustíveis e biolíquidos obtidos a 
partir de culturas alimentares, tal como 
estabelecido no anexo VIII, parte A, da 
Diretiva 2009/28/CE e no anexo V, parte 
A, da Diretiva 98/70/CE, que podem ser 
contabilizados para os objetivos fixados na 
Diretiva 2009/28/CE. Esse limite deve 
centrar-se principalmente nos 
biocombustíveis que têm os efeitos mais
negativos no ambiente e no clima. Sem 
restringir a utilização geral desses 
combustíveis, a quota de biocombustíveis e 
biolíquidos produzidos a partir de culturas 
oleaginosas, que podem ser contabilizadas 
para o cumprimento dos objetivos da 
Diretiva 2009/28/CE, deve ser limitada.

Or. sv

Justificação

Dado que a estimativa das emissões decorrentes de alterações indiretas do uso do solo se 
eleva a 12 gCO2eq/MJ no caso das culturas cerealíferas e de outras culturas ricas em amido 
e a 13 gCO2eq/MJ no caso das culturas açucareiras, comparativamente a 55 gCO2eq/MJ no 
caso das culturas oleaginosas, convém, em primeiro lugar, limitar a utilização das culturas 
com o maior impacto ambiental.
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Alteração 34
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. sv

Alteração 35
Francesco De Angelis

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A alteração do uso do solo para a 
produção de biocombustíveis não deve 
provocar o deslocamento de comunidades 
locais ou indígenas na União ou em 
países terceiros.

Or. en

Justificação

Existem provas que confirmam que os biocombustíveis contribuem para o impacto social 
negativo no que se refere aos direitos fundiários e aos direitos à alimentação, problemas que 
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são particularmente sentidos pelas mulheres nos países em desenvolvimento e que deveriam 
ser tidos em linha de conta. É necessário resolver urgentemente o problema da deslocação de 
populações locais e indígenas para obter espaço para as plantações de biocombustíveis.

Alteração 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A alteração do uso do solo para a 
produção de biocombustíveis não deve 
provocar o deslocamento de comunidades 
locais ou indígenas.

Or. en

Alteração 37
Petru Constantin Luhan

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 e o seu 
impacto a todos os níveis 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.

Or. ro
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Alteração 38
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 39
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Recomenda, também, que sejam 
criados grupos de trabalho regionais que 
contribuam para melhorar as sinergias, 
aumentar a coerência das políticas 
regionais e promover os exemplos de boas 
práticas na União. 

Or. ro

Alteração 40
Jens Nilsson
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1 – subponto 1-A (novo)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 2 – alínea p-A)(nova)

Texto da Comissão Alteração

É aditada uma alínea com a seguinte 
redação: 
«p-A) «Biocombustíveis avançados»: 
material biológico relativamente ao qual 
utilizações alternativas estejam associadas 
a importantes emissões de metano ou de 
óxido nitroso sem que seja produzida 
energia utilizável, em conformidade com 
a definição constante do anexo IX. São 
conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 25.º, alínea b), com o objetivo de 
adaptar a lista em questão à luz dos 
progressos científicos e tecnológicos.»

Or. sv

Alteração 41
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Texto da Comissão Alteração

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

«Para fins de cumprimento do objetivo 
referido no primeiro parágrafo, o nível 
máximo da contribuição conjunta dos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos
no solo não deve ser superior à quantidade 
de energia correspondente à contribuição 
máxima para a energia nos transportes
conforme fixada no artigo 3.º, n.º 4, alínea 
d). Só os combustíveis e líquidos que 
cumprem o objetivo podem beneficiar de 
auxílios estatais ou de outros tipos de 
subsídios financeiros.»

Or. en

Justificação

Dado o claro impacto das políticas europeias em matéria de biocombustíveis na propriedade 
fundiária tanto na UE como em países terceiros, é essencial limitar todos os biocombustíveis 
baseados no uso do solo e não apenas as culturas alimentares. Em segundo lugar, para 
assegurar que a limitação do consumo de biocombustíveis e de biolíquidos produzidos no 
solo envie um sinal adequado aos investidores e aos mercados de biocombustíveis, é 
importante que nenhum instrumento financeiro ou outro tipo de subsídio apoie a produção 
dos mesmos para além dos limites fixados na presente proposta.
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Alteração 43
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 
culturas oleaginosas não deve ser superior 
a 4% - quota estimada no final de 2011 -
do consumo final de energia nos 
transportes em 2020. Em 2020, pelo menos 
3% do consumo final de energia nos 
transportes será efetuado com energia 
proveniente de biocombustíveis 
avançados.»

Or. sv

Justificação

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

Alteração 44
Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador, a quota de energia proveniente 
de biocombustíveis produzidos a partir de 

«d) No cálculo dos biocombustíveis no 
numerador e, por conseguinte, dos 
combustíveis que podem ser subsidiados 
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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.»

com base nas orientações sobre os 
auxílios estatais, a quota de energia 
proveniente de biocombustíveis produzidos 
no solo não deve ser superior a 5% - quota 
estimada no final de 2011 - do consumo 
final de energia nos transportes em 2017. A 
partir de 1 de janeiro de 2018, no cálculo 
dos biocombustíveis no numerador e, por 
conseguinte, dos combustíveis que podem 
ser subsidiados com base nas orientações 
sobre os auxílios estatais, a quota de 
energia proveniente de biocombustíveis 
produzidos no solo não deve ser superior 
a 3,5% - quota estimada em 2008 - do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020. A partir de 2020, a quota de 
energia proveniente de biocombustíveis 
produzidos no solo será gradualmente 
reduzida para zero.»

Or. en

Justificação

A quota de biocombustíveis – sejam eles de primeira geração ou de geração avançada – deve 
ser limitada a 5 % até 2017 e, posteriormente, a 3,5% até 2020, o que corresponde ao nível 
de 2008, quando foi apresentada a Diretiva relativa à energia proveniente de fontes 
renováveis. Após 2020, quando esta Diretiva expira, é necessário eliminar gradualmente os 
biocombustíveis produzidos no solo, a fim de pôr termo às repercussões não intencionais na 
propriedade fundiária. Esta limitação deve assegurar que os objetivos e os subsídios da UE 
não favoreçam outras repercussões negativas causadas pelo conflito entre biocombustíveis e 
alimentos produzidos no solo.

Alteração 45
Francesco De Angelis

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) biocombustíveis produzidos no solo 
para a realização do objetivo de 6% deve 
considerada para fins de consecução do 
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limite máximo de 50% até 31 de dezembro 
de 2017 e um nível de 0% em 2020. Só os 
biocombustíveis que contribuem para a 
realização do objetivo podem beneficiar 
de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

É importante prever uma fase-piloto anterior, a fim de identificar os parâmetros de produção 
mais adequados.

Alteração 47
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 48
Jens Nilsson

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 

Os seguintes biocombustíveis são 
considerados biocombustíveis avançados:
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artigo 3.º, n.º 4, deve ser considerada 
como tendo 4 vezes o seu teor energético
(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) Cascas
(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 4 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 
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consumo humano.
(c) Materiais celulósicos não alimentares.
(d) Material lignocelulósico exceto toros 
para serrar e madeira para folhear.

Or. sv

Alteração 49
Reinhard Bütikofer

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

Texto da Comissão Alteração

Breu de tall oil. Licor negro e respetivos derivados, como 
sabão sulfato em bruto, lenhina, tall-oil 
em bruto e breu de tall oil.

Or. en

Justificação

Todos os detritos das fábricas de celulose devem ser tratados da mesma forma. Estes detritos 
podem contribuir de forma significativa para a produção de biocombustíveis avançados.


