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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Introdução

O uso de biocombustíveis aumentou gradualmente nos últimos dez anos em consequência da 
política da UE que visa limitar o impacto ambiental dos transportes e reduzir a dependência 
da Europa dos combustíveis à base de petróleo. Ao passo que a Diretiva Qualidade dos 
Combustíveis (Diretiva 98/70/CE) definiu uma meta de 6 % para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa no setor dos transportes até 2020, a Diretiva Energias Renováveis 
(Diretiva 2009/28/CE) estabeleceu uma meta obrigatória para 2020, que corresponde a uma 
quota de 20 % das energias renováveis na UE e a uma quota de 10 % das energias renováveis 
no setor dos transportes.

Ambas as diretivas contêm critérios de sustentabilidade aplicáveis aos biocombustíveis que 
demonstraram ser insuficientes para o cumprimento do objetivo pretendido em matéria de 
reduções de gases com efeito de estufa devido a alterações indiretas do uso do solo. Existem 
estudos científicos que demonstram que as emissões decorrentes de alterações indiretas do 
uso do solo podem variar substancialmente nos combustíveis fósseis e nas matérias-primas 
que os substituem e que as emissões de gases com efeito de estufa associadas às alterações 
indiretas do uso do solo são significativas e podem anular uma parte ou a totalidade das 
reduções de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis.

A proposta da Comissão visa alterar, tanto a Diretiva Qualidade dos Combustíveis, como a 
Diretiva Energias Renováveis, a fim de iniciar a transição para biocombustíveis que permitam 
reduzir os gases com efeito de estufa quando sejam também comunicadas emissões estimadas 
decorrentes de alterações indiretas do uso do solo.

2. Dimensão da proposta no respeitante à política no setor dos transportes

A proposta estabelece novas disposições na Diretiva 2009/28/CE no setor dos transportes, tais 
como a introdução de um limite de 5 % à contribuição dos biocombustíveis produzidos a 
partir de culturas alimentares.

3. Observações da relatora

Em primeiro lugar, a relatora gostaria de salientar que são necessários urgentes progressos no 
que toca à redução das emissões de CO2 dos transportes, não só através da substituição dos 
combustíveis, mas também através de profundas mudanças na eficiência energética dos 
veículos e através de outras medidas que reduzam o consumo de combustíveis. Por esta razão, 
a relatora propõe que, na quota de 10 % das energias renováveis no setor dos transportes, 
sejam incluídos o uso da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis nos 
transportes ferroviários e medidas em matéria de eficiência energética e de poupança de 
energia.

A relatora gostaria de salientar que o problema do impacto ambiental dos transportes não será 
resolvido apenas através da substituição dos tipos de combustíveis, mas também através da 
promoção de mudanças sociais básicas que criem uma sociedade sustentável com transportes 
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eficientes. É necessário tomar medidas que reduzam as necessidades de transportes, melhorem 
o ordenamento do território e promovam mudanças de comportamento relativamente ao 
transporte individual. A relatora entende também que devem ser tidos em conta os impactos 
sociais a nível mundial, tais como o aumento do preço dos cereais e de outras culturas 
alimentares ricas em amido, a perda de biodiversidade, de florestas tropicais e de outros solos 
valiosos e as consequências sociais para as populações locais.

Tendo em conta que a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura) estima que mais de 870 milhões de pessoas sofrem de subnutrição, a relatora está 
convicta de que a mobilidade na Europa não pode ser assegurada à custa de pessoas 
subnutridas no mundo. Por esse motivo, temos de impedir o aumento do uso de 
biocombustíveis de origem agrícola ou florestal cuja produção concorra com a produção de 
alimentos para alimentação humana e animal.  

Neste contexto, a relatora saúda a proposta da Comissão de limitar a contribuição dos 
biocombustíveis produzidos a partir de culturas alimentares, tais como as culturas de cereais e 
outras culturas ricas em amido e culturas açucareiras e oleaginosas, para as metas da Diretiva 
Energias Renováveis

Ainda assim, a relatora manifesta-se preocupada com o facto de a diretiva não evitar um novo 
aumento do uso de biocombustíveis de origem agrícola ou florestal. Tendo em consideração 
os atuais investimentos na União Europeia e o impacto nas economias de países terceiros, a 
relatora entende que a quota de biocombustíveis de origem agrícola ou florestal deve ser 
restringida ao atual nível de produção e gradualmente reduzida juntamente com as respetivas 
subvenções. Em vez de biocombustíveis de origem agrícola ou florestal, devem ser usados 
biocombustíveis avançados e devem ser criadas salvaguardas ambientais precisas, tendo em 
conta o seu desenvolvimento tecnológico, sem que seja aumentado o limite global de 5 % 
para a contribuição de biocombustíveis e biolíquidos.

Além disso, embora apoiando a meta global de uma quota de 10 % das energias renováveis no 
setor dos transportes, a relatora entende que a proposta da Comissão não é uma resposta 
satisfatória ao desafio da redução das emissões de CO2, visto que alguns biocombustíveis 
suscetíveis de aumentarem as emissões de CO2 comparativamente aos combustíveis fósseis 
continuam a ser elegíveis para a meta de 10 % das energias renováveis. Devido a isso, e 
recordando o pedido do Parlamento em 2008, a relatora propõe que o limite de redução dos 
gases com efeito de estufa seja aumentado para 60 % para todas as instalações em 
funcionamento, com o propósito de encorajar melhores desempenhos nos biocombustíveis.

ALTERAÇÕES

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

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) O artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 
2009/28/CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente 
revoga as Diretivas 2001/777/CE e 
2003/30/CE estabelece que os Estados-
Membros devem assegurar que em 2020 a 
quota de energia proveniente de fontes de 
energia renováveis em todos os modos de 
transporte represente, pelo menos, 10% do 
seu consumo final de energia. A 
necessidade de reduzir o consumo de 
energia no setor dos transportes constitui 
uma necessidade absoluta, porque é 
provável que seja cada vez mais difícil 
alcançar de modo sustentável um objetivo 
obrigatório fixado em percentagem de 
energia proveniente de fontes renováveis, 
se a procura global de energia para os 
transportes continuar a aumentar. A 
utilização de eletricidade proveniente de 
fontes renováveis e a mistura de 
biocombustíveis com emissões nulas ou 
baixas emissões associadas às alterações 
indiretas do uso do solo constituem outros 
métodos disponíveis para os 
Estados-Membros cumprirem este 
objetivo.

Justificação

A necessidade de reduzir o consumo no setor dos transportes e de aumentar a eficiência 
energética neste mesmo setor foi já salientada na diretiva relativa às energias renováveis 
existente. Esta alteração reitera esse aspeto e frisa a importância de desenvolver eletricidade 
proveniente de fontes renováveis, bem como biocombustíveis avançados para permitir à 
União e aos Estados-Membros alcançarem, de forma sustentável, este objetivo para os 
transportes.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo 19.º, n.º 7, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 6, da 
Diretiva 98/70/CE prevêem que se tome 
em consideração o impacto das alterações 
indiretas do uso do solo nas emissões de 
gases com efeito de estufa, bem como as 
medidas apropriadas para fazer face a 
esse impacto, tendo simultaneamente em 
conta a necessidade de proteger os 
investimentos já realizados.

Alteração 3

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 

(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 os agrocombustíveis terem 
beneficiado de grande quantidade de 
subvenções públicas (10 mil milhões de 
euros por ano) e, por conseguinte, se 
prever que a quase totalidade da produção 
de biocombustíveis em 2020 provirá de 
culturas em terrenos que poderiam ser 
utilizados para satisfazer os mercados de 
alimentos para consumo humano e animal. 
É necessário, por conseguinte, de acordo 
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culturas contendo amido. com as recomendações decorrentes da 
avaliação de impacto da Comissão, ter em 
conta as alterações indiretas do uso do 
solo a fim de prevenir essas possíveis 
fontes de emissões. A fim de reduzir as 
alterações indiretas do uso do solo, é 
conveniente estabelecer em conformidade 
uma distinção entre grupos de culturas, 
como culturas de oleaginosas, açucareiras e 
de cereais, bem como outras culturas 
contendo amido. Além disso, para 
encontrara soluções a médio e longo 
prazos, é necessário incentivar a 
investigação e o desenvolvimento nos 
setores de novos biocombustíveis 
avançados, que não concorram com as 
culturas alimentares, e estuda melhor o 
impacto dos diferentes grupos de culturas 
nas alterações diretas e indiretas do uso 
do solo. 

Alteração 4

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 

(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. 
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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.

Devem ser dados maiores incentivos 
mediante o aumento da ponderação dos 
biocombustíveis avançados produzidos a 
partir das matérias-primas enumeradas 
no anexo IX, que representará, em 2020, 
3% do consumo final de energia nos 
transportes;
Devem igualmente ser dados incentivos a 
outros tipos de fontes de energia 
renováveis, bem como à eficiência 
energética e à poupança de energia em 
todas as formas de transporte.
Embora o contributo dos biocombustíveis 
provenientes de produtos agroalimentares 
deva ser limitado a 6,5% até 2020, 
deixarão de ser concedidos incentivos aos 
biocombustíveis que não conduzam a 
economias substanciais de gases com 
efeito estufa e sejam produzidos a partir 
de culturas utilizadas para a produção de 
alimentos para consumo humano e 
animal.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 7
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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 criar um ambiente regulador 
estável para os investimentos existentes e 
novos, 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, deve ser assumido o compromisso 
de manter os níveis de biocombustíveis 
incentivados pela Diretiva 2009/28/CE nos 
anos posteriores a 2020. Os resíduos 
lignocelulósicos figuram entre as raras 
formas de biomassa que constituem um 
depósito considerável na Europa. A 
definição de um objetivo secundário de 
mistura de biocombustíveis 
lignocelulósicos proporcionará aos 
investidores a visibilidade necessária para 
a exploração do seu potencial.

Justificação

O objetivo secundário de mistura de biocombustíveis lignocelulósicos contribui para a 
redução das importações de gasóleo através da produção de biodiesel avançado e a 
promoção dos investimentos em matéria de exploração de uma biomassa com potencial na 
Europa.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas deve ser aumentado 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2014 a 
fim de melhorar o seu saldo geral em 
termos de gases com efeito de estufa, bem 

(8) O limiar mínimo da redução de gases 
com efeito de estufa aplicável aos 
biocombustíveis e biolíquidos produzidos 
em instalações novas em funcionamento 
deve ser aumentado com efeitos a partir de 
1 de julho de 2015, a fim de melhorar o seu 
saldo geral em termos de gases com efeito 
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como de desencorajar novos investimentos 
em instalações com um baixo desempenho 
a nível de gases com efeito de estufa. Este 
aumento salvaguarda os investimentos em 
capacidades de produção de 
biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

de estufa, bem como de encorajar
investimentos em instalações com um 
elevado desempenho a nível de gases com 
efeito de estufa. A definição de um limiar 
mínimo de 60 % salvaguarda os 
investimentos em capacidades de produção 
de biocombustíveis e biolíquidos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
19.º, n.º 6, segundo parágrafo.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 8

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 

(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 
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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.

adequado estabelecer objetivos 
obrigatórios relativos aos biocombustíveis 
avançados, de acordo com um calendário 
que proporcionará previsibilidade e 
estabilidade aos investidores.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 10

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 

(11) As emissões estimadas decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo de 
acordo com os conhecimentos científicos 
atuais não são suficientemente fiáveis 
para servirem de base à elaboração de 
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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.

políticas. Tendo em conta que o 
desenvolvimento da indústria dos 
biocombustíveis na UE é 
predominantemente determinado pelas 
políticas, afigura-se particularmente 
importante assegurar a coerência, 
fundamentando as alterações à legislação 
em factos científicos sólidos.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Apesar de as emissões decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo 
constituírem um fenómeno reconhecido, 
ainda não existem procedimentos 
objetivos e harmonizados para a sua 
medição. Por conseguinte, a Comissão 
deve, de forma regular, proceder à revisão 
da metodologia utilizada para estimar os 
fatores de emissão decorrentes de 
alterações do uso do solo incluídos nos 
anexos VIII e V das Diretivas 2009/28/CE 
e 98/70/CE, respetivamente, em função da 
adaptação ao progresso técnico e científico. 
Para tal, e quando justificado com base nos
últimos dados fundamentados no modelo 
científico mais fiável, a Comissão deve 
considerar a possibilidade de rever os 
fatores propostos relativos a alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, bem como de introduzir fatores a 
outros níveis de desagregação e de incluir 
valores adicionais caso sejam 
comercializadas novas matérias-primas 
para biocombustíveis. A fim de aumentar 
a segurança jurídica para os 
investimentos na produção de 
biocombustíveis, a Comissão deve 
estabelecer uma metodologia objetiva e 
harmonizada que permita estimar os 
fatores relativos às emissões decorrentes 



AD\940493PT.doc 13/35 PE506.337v02-00

PT

de alterações indiretas do uso do solo.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A revisão e adaptação desta 
metodologia deve ter em conta que as 
empresas já realizaram investimentos 
avultados com base na atual legislação;

Alteração 13

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.º, n.º 8, da Diretiva 
2009/28/CE e o artigo 7.º-D, n.º 8, da 
Diretiva 98/70/CE incluem disposições de 
incentivo ao cultivo de biocombustíveis em 
terrenos gravemente degradados e 
fortemente contaminados como uma 
medida de atenuação das alterações 
indiretas do uso do solo. Outras medidas 
de mitigação das alterações indiretas do 
uso do solo, como a utilização de co-
produtos, 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. Todavia, deve 
manter-se o apoio à utilização de terrenos 
degradados para o cultivo de 
biocombustíveis, uma vez que não 
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acarreta alterações indiretas do uso do 
solo.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Com vista a cumprir o objetivo de 
energias renováveis definido para o setor 
dos transportes, minimizando 
simultaneamente os impactos negativos 
das alterações do uso do solo, há que 
encorajar a eletricidade proveniente de 
fontes renováveis, a transferência modal, 
uma maior utilização dos transportes 
públicos e a eficiência energética. Em 
consonância com o Livro Branco sobre os 
Transportes, os Estados-Membros devem, 
por conseguinte, procurar aumentar a 
eficiência energética, reduzir o consumo 
global de energia nos transportes, e, em 
simultâneo, favorecer a penetração de 
veículos elétricos no mercado e a 
utilização de eletricidade produzida a 
partir de fontes renováveis nos sistemas 
de transportes.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A utilização de eletricidade 
proveniente de fontes de energia 
renováveis deve ser encorajada no setor 
dos transportes. Deste modo, os Estados-
Membros deverão, ao longo do tempo, 
desenvolver esforços de promoção da 
quota de eletricidade proveniente de 
fontes de energia renováveis, 
incentivando simultaneamente a 
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penetração dos veículos elétricos no 
mercado. 
Os Estados-Membros devem também ser 
autorizados a reorientar os seus recursos 
financeiros atualmente consagrados ao 
objetivo de atingir, na totalidade ou em 
parte, a respetiva quota de energia 
proveniente dos biocombustíveis 
produzidos a partir de cereais e de outras 
culturas ricas em amido, de culturas 
açucareiras e oleaginosas e de outras 
culturas energéticas cultivadas em terra, 
visando o aumento das energias 
renováveis, em particular a eólica, a solar, 
a maremotriz e a geotérmica, que já 
demonstraram a sua natureza renovável e 
sustentável. 

Alteração 16

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.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 1-A) (novo)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Além disso, a presente diretiva 
permite que os biocombustíveis utilizados 
na aviação sejam contabilizados para o 
cumprimento do objetivo referido na 
alínea b).

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos fornecedores de 
biocombustíveis para serem utilizados na 
aviação, os Estados-Membros devem 
permitir que os mesmos optem por 
contribuir para a obrigação de redução 
prevista no n.º 2, desde que os 
biocombustíveis fornecidos cumpram os 
critérios de sustentabilidade definidos no 
artigo 7.º-B.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1, é suprimida a última frase. 

Justificação

Os critérios de sustentabilidade que os biocombustíveis e biolíquidos devem satisfazer a fim 
de serem contabilizados para o cumprimento dos objetivos da presente diretiva e de se 
qualificarem para regimes de apoio público devem igualmente aplicar-se a todos os 
biocombustíveis produzidos a partir de resíduos e detritos. A preservação de uma isenção é 
suscetível de gerar uma distorção da concorrência. 
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Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação: (a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

«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 2015. Uma instalação encontra-
se «em funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis ou 
biolíquidos.

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

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2015, os 
biocombustíveis e os biolíquidos devem 
resultar numa redução das emissões de 
gases com efeito de estufa de, pelo menos, 
35 % até 31 de dezembro de 2017 e de, 
pelo menos, 60 % a partir de 1 de janeiro 
de 2018.

A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis deve ser calculada de 
acordo com o estabelecido no artigo 7.º-D, 
n.º 1.»

A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis deve ser calculada de 
acordo com o estabelecido no artigo 7.º-D, 
n.º 1.»

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 7-D – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

«5. Até 31 de dezembro de 2012 o mais 
tardar, e posteriormente de dois em dois 
anos, a Comissão deve elaborar um 
relatório sobre os valores estimados típicos 
e por defeito nas partes B e E do anexo IV, 
prestando especial atenção às emissões de 
gases com efeito de estufa dos transportes e 
dos processos de transformação.

«5. Até 31 de dezembro de 2012 o mais 
tardar, e posteriormente de dois em dois 
anos, a Comissão deve elaborar e publicar
um relatório sobre os valores estimados 
típicos e por defeito nas partes B e E do 
anexo IV, prestando especial atenção às 
emissões de gases com efeito de estufa dos 
transportes e dos processos de 
transformação.

Justificação

A publicação do relatório por parte da Comissão Europeia tornará esses dados mais 
acessíveis, o que melhorará os trabalhos futuros em matéria de reduções das emissões de 
gases.

Alteração 22

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 
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.

«6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 10.º-A no que diz respeito à 
adaptação ao progresso científico e técnico 
do anexo V, incluindo a revisão da 
proposta relativa aos valores de alterações 
indiretas do uso do solo de grupos de 
culturas, à introdução de novos valores a 
maiores níveis de desagregação, à inclusão, 
conforme adequado, de valores adicionais 
caso sejam comercializadas novas 
matérias-primas para biocombustíveis, à 
revisão das categorias em que são 
atribuídas aos biocombustíveis emissões 
nulas decorrentes de alterações indiretas do 
uso do solo e ao desenvolvimento de 
fatores aplicáveis a matérias-primas 
provenientes de materiais lignocelulósicos 
e celulósicos não alimentares, desde que 
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incentivem a investigação e o 
desenvolvimento na área das tecnologias 
inovadoras nos Estados-Membros e 
reflictam a necessidade de melhorara a 
segurança do aprovisionamento de 
combustíveis para motores diesel.

Justificação

A fim de não criar um contexto de insegurança propício a desincentivar os investimentos, as 
medidas previstas devem ter o fito de promover a investigação e o desenvolvimento nos 
Estados-Membros, bem como dar resposta às necessidades do mercado.

Alteração 23

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 n.º 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.»

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.ºs 5, 
6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, é concedida por um período de 
tempo indeterminado a partir da data de 

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.ºs 5, 
6, 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 
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entrada em vigor da presente diretiva. entrada em vigor da presente diretiva.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 98/70/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.ºs 5, 
6 e 7, no artigo 8.º-A, n.º 3, e no artigo 
10.º, n.º 1, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º-A, n.º 5, no artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, no artigo 7.º-D, n.ºs 1-
A, 5, 6, 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.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º-A, n.º 5, do artigo 7.º-B, n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 7.º-D, n.ºs 5, 
6, 7 e 8-A, 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 
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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.

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.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma nova alínea o–A) é inserida no 
artigo 2.º:
‘(o-A) «Biocombustíveis avançados», 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas que não concorrem 
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, para adaptar essa lista ao 
progresso técnico e científico.»

Alteração 28

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 

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

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).

Justificação

Os biocombustíveis criam um efeito de alavanca sobre a inovação nos domínios da 
biotecnologia e da química dos produtos vegetais. Neste sentido, importa incentivar a 
investigação e o desenvolvimento em todos os setores com elevado potencial.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O n.º 4 é alterado do seguinte modo: (c) O n.º 4 é alterado do seguinte modo:

No artigo 3.º, n.º 4, é aditado um segundo 
parágrafo:
Cada Estado-Membro deve assegurar que 
a sua quota de eletricidade proveniente de 
fontes renováveis consumida por todos os 
modos de transporte em 2020 represente, 
pelo menos, 2 % do consumo final de 
energia nos transportes nesse Estado-
Membro.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 3 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 31

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): (ii) é aditada a seguinte alínea d):
«(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 do numerador, a quota de 
energia será a seguinte:

b) 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 6,5% do consumo final 
de energia por todos os modos de 
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transporte até 2020;

- a quota de energia proveniente dos 
biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX 
deve representar pelo menos 3 % do 
consumo final de energia nos transportes 
em 2020;
- a quota de energia proveniente de outros 
tipos de fontes de energia renováveis, bem 
como a eficiência energética e a 
poupança de energia em todas as formas 
de transporte.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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



AD\940493PT.doc 25/35 PE506.337v02-00

PT

energética. 

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É inserido um novo n.º 4 com a 
seguinte redação:
"4-A. «Para alcançar mais facilmente o 
objetivo estabelecido no n.º 4, os Estados-
Membros devem promover e incentivar as 
medidas em matéria de eficiência 
energética e de poupança de energia. 
Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão 
deve apresentar recomendações relativas 
a medidas adequadas para melhorar a 
eficiência energética e as poupanças de 
energia para efeitos do primeiro 
parágrafo. As recomendações devem 
incluir estimativas do potencial que as 
medidas em matéria de eficiência 
energética e de poupança de energia 
podem concretizar se aplicadas. Os 
Estados-Membros, com base nessas 
recomendações, devem apresentar Planos 
de Ação Nacionais que visem a adoção de 
tais medidas e podem decidir contabilizar 
a eficiência energética e as poupanças de 
energia conseguidas para efeitos da 
alínea b).»

Justificação

A redução das emissões de CO2 deve ser conseguida não só através da substituição dos 
combustíveis, mas também através de medidas em matéria de eficiência energética e de 
poupança de energia.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Ao n.º 4 é aditada a seguinte alínea 
d-A):
'(d-A) A quota de energia proveniente de 
fontes renováveis deve ser mantida pelos 
Estados-Membros, pelo menos no nível 
previsto no primeiro parágrafo nos anos 
posteriores a 2020.»

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) É aditada a seguinte alínea e): (iii) É aditada a seguinte alínea e):
«A contribuição dos: «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;

(i) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX, 
parte A, deve ser considerada como tendo 
duas 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;

(ii) biocombustíveis produzidos a partir das 
matérias-primas enumeradas no anexo IX, 
parte B, deve ser considerada como tendo 
1,2 vezes o seu teor energético;

(iii) combustíveis líquidos e gasosos 
produzidos a partir de energias renováveis 
de origem não biológica deve ser 
considerada como tendo quatro vezes o 
seu teor energético.
Os Estados-Membros devem assegurar que 
nenhuma matéria-prima seja 
intencionalmente modificada a fim de ser 
abrangida pelas categorias indicadas nas 
subalíneas i) a iii).

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

Os biocombustíveis avançados produzidos 
a partir de materiais enumerados no 
anexo IX devem representar 3% do 
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consumo final de energia nos transportes 
em 2020.

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

A lista de matérias-primas definida no 
anexo IX pode ser adaptada ao progresso 
científico e técnico. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 25.º, alínea b), 
no que diz respeito à lista de matérias-
primas definida no Anexo IX, desde que 
essas medidas promovam a investigação e 
o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras nos Estados-Membros. 

A Comissão Europeia propõe ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
soluções harmonizadas para o problema 
da fraude e da dupla contabilização 
decorrentes de uma deficiente aplicação 
dos critérios definidos na alínea e)

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação: (a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

'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 2015. Uma instalação encontra-
se «em funcionamento» quando procede à 
produção física de biocombustíveis ou 
biolíquidos.

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2014, os 
biocombustíveis devem resultar numa 
redução das emissões de gases com efeito 

Para efeitos do disposto no n.º 1, no caso 
de instalações em funcionamento em ou 
antes de 1 de julho de 2015, os 
biocombustíveis e os biolíquidos devem 
resultar numa redução das emissões de 
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de estufa de, pelo menos, 35% até 31 de 
dezembro de 2017 e de, pelo menos, 50% a 
partir de 1 de janeiro de 2018.

gases com efeito de estufa de, pelo menos, 
35 % até 31 de dezembro de 2017 e de, 
pelo menos, 60% a partir de 1 de janeiro de 
2018.

A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos deve ser 
calculada conforme estabelecido no artigo 
19.º, n.º 1.»

A redução das emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos deve ser 
calculada conforme estabelecido no artigo 
19.º, n.º 1.»

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 38

Proposta de diretiva
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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, alínea b), relativamente ao 
estabelecimento de definições 
pormenorizadas, incluindo especificações 
técnicas, exigidas para as categorias 
previstas no anexo V, parte C, ponto 9.»

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 7 – alínea e-B) (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Artigo 19 – n.º 8-A (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 co-produtos, 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 V, parte C, ponto 8.»

Alteração 40

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

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 4, no artigo 5.º, n.º 5, no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), terceiro 
parágrafo, e no artigo 19.º, n.ºs 5, 6 e 7, é 
concedida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, alínea o-A),no artigo 3.º, n.º 4, 
no artigo 5.º, n.º 5, no artigo 17.º, n.º 3, 
alínea c), terceiro parágrafo, e no artigo 
19.º, n.ºs 5, 6, 7 e 8-A, é concedida à 
Comissão por um período de quatro anos a 
partir de [data de entrada em vigor da 
presente diretiva]. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes, o 
mais tardar nove meses antes do fim do 
período de quatro anos. A delegação de 
poderes será tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
opuserem a tal prorrogação pelo menos 
três meses antes do final de cada 
período.»

Alteração 41

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 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, 7 e 8-A, pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
especificada no texto da decisão. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.
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Alteração 42

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 
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.»

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 2.º, alínea o-A),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, 7 e 8-A, 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.

Alteração 43

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. 

A Comissão deve apresentar, até 31 de 
dezembro de 2017, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em que 
procede, com base nos dados científicos 
disponíveis mais recentes, fundamentados 
no modelo científico mais fiável, à análise
da eficácia das medidas introduzidas pela 
presente diretiva no que diz respeito:

a) À limitação das emissões de gases com 
efeito de estufa decorrentes de alterações 
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indiretas do uso do solo associadas à 
produção de biocombustíveis e biolíquidos;

b) Ao incentivo da investigação e do 
desenvolvimento de novos modos de 
produção de biocombustíveis avançados, 
que não concorram com os mercados de 
alimentos para consumo humano e 
animal;
c) Ao inventivo à recolha de dados fiáveis 
e comparáveis sobre as emissões de gases 
com efeito estufa decorrentes de 
alterações indiretas do uso do solo;

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.

O relatório deve, quando adequado, ser 
acompanhado de uma proposta legislativa, 
baseada nos melhores dados científicos 
obteníveis utilizando o modelo científico 
mais fiável, para a introdução de fatores 
relativos às emissões estimadas de 
alterações indiretas do uso do solo nos 
critérios de sustentabilidade adequados, 
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. Além disso, tendo 
em conta as estimativas das alterações 
indiretas do uso do solo, a partir de 1 de 
janeiro de 2021, deixarão de ser 
concedidos incentivos aos biocombustíveis 
que não conduzam a economias 
substanciais de gases com efeito estufa e 
sejam produzidos a partir de culturas 
utilizadas para a produção de alimentos 
para consumo humano e animal.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX
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Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado o seguinte anexo IX: (3) É aditado o seguinte anexo IX:
«Anexo IX «Anexo IX

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

Parte A. Matérias-primas cuja contribuição 
para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo 2 vezes o 
seu teor energético

(a) Algas. (a) Algas.
(b) Fração de biomassa de resíduos 
urbanos mistos, mas não resíduos 
domésticos separados sujeitos a objetivos 
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.
(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.
(g) Breu de tall oil. (g) Breu de tall oil.

(h) Glicerina não refinada. (h) Glicerina não refinada.

(i) Bagaço.
(j) Bagaços de uvas e borras de vinho. (j) Bagaços de uvas e borras de vinho.

(k) Cascas de frutos secos.
(l) Peles.
(m) Carolos
(n) Cascas, ramos, folhas, serradura e 
aparas.

(o) Óleos alimentares usados
(p) Material lignocelulósico, incluindo a 
palha, o bagaço, cascas de frutos secos, 
peles e carolos, mas excluindo a 
serradura, os toros para serrar e a 
madeira para folhear.

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

para o objetivo referido no artigo 3.º, n.º 4, 
deve ser considerada como tendo 1,2 vezes 
o seu teor energético

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

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

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

Alteração 45

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 3 – Parte B-A (nova)
Diretiva 2009/28/CE
Anexo IX – Parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

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