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10.1.2018 A8-0392/286 

Alteração  286 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 63-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (63-A) Espera-se que os biocombustíveis 

avançados desempenhem um importante 

papel na redução das emissões de gases 

com efeito de estufa causadas pela 

aviação e, por conseguinte, a obrigação 

de incorporação deve igualmente ser 

cumprida no caso específico dos 

combustíveis destinados aos transportes 

aéreos. Convém elaborar políticas ao 

nível da União e dos Estados-Membros 

para incentivar medidas operacionais que 

visem economizar os combustíveis no 

setor dos transportes marítimos, assim 

como os esforços de investigação e 

desenvolvimento que visem aumentar o 

recurso à energia eólica e solar nos 

transportes marítimos. 

Or. en 

Justificação 

Relacionada com as alterações ao artigo 25.º. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Alteração  287 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 68-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (68-A) A sinergia existente entre a 

economia circular, a bioeconomia e a 

promoção das energias renováveis deve 

ser mais salientada, a fim de assegurar a 

utilização mais eficiente das matérias-

primas e os melhores resultados 

ambientais. As medidas políticas adotadas 

pela União e pelos Estados-Membros para 

apoiar a produção de energias renováveis 

devem ter sempre em conta o princípio da 

utilização eficiente dos recursos e da 

melhor utilização da biomassa. 

Or. en 

Justificação 

A Diretiva Energias Renováveis deve conformar-se com os princípios da economia circular e 

da bioeconomia e promover um mercado secundário de matérias-primas. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Alteração  288 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Energia proveniente de fontes 

renováveis»: a energia proveniente de 

fontes não fósseis renováveis, 

nomeadamente energia eólica, solar (solar 

térmica e solar fotovoltaica) e, geotérmica, 

energia ambiente, marés, ondas e outras 

formas de energia oceânica, hidráulica, de 

biomassa, de gases dos aterros, de gases 

das instalações de tratamento de águas 

residuais e biogases; 

a) «Energia proveniente de fontes 

renováveis»: a energia proveniente de 

fontes não fósseis renováveis, 

nomeadamente energia eólica, solar (solar 

térmica e solar fotovoltaica) e geotérmica, 

energia ambiente, marés, ondas e outras 

formas de energia oceânica, hidráulica, de 

biomassa, de biometano, de gases dos 

aterros, de gases das instalações de 

tratamento de águas residuais e biogases; 

Or. en 

Justificação 

O biometano deve ser incluído na definição principal de energia proveniente de fontes 

renováveis. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Alteração  289 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) «Biomassa», a fração 

biodegradável de produtos, resíduos e 

detritos de origem biológica provenientes 

da agricultura, incluindo substâncias de 

origem vegetal e animal, da silvicultura e 

de indústrias afins, como a pesca e a 

aquicultura, bem como a fração 

biodegradável de resíduos, incluindo 

resíduos industriais e urbanos de origem 

biológica; 

c) «Biomassa», a fração biodegradável de 

produtos, resíduos e detritos de origem 

biológica provenientes da agricultura, 

incluindo substâncias de origem vegetal e 

animal, da silvicultura e de indústrias afins, 

como a pesca e a aquicultura, mas 

excluindo a turfa e as matérias 

incorporadas em formações geológicas 

e/ou fossilizadas, bem como a fração 

biodegradável de resíduos, incluindo 

resíduos industriais, comerciais e urbanos 

de origem biológica e bactérias; 

Or. en 

Justificação 

Deve ser clarificado que a turfa e outras matérias incorporadas em formações geológicas ou 

fossilizadas estão excluídas. As bactérias são uma forma de biomassa renovável que se 

desenvolve com ou sem fotossíntese. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Alteração  290 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea g) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) «Biocombustíveis»: combustíveis 

líquidos para transportes, produzidos a 

partir de biomassa; 

g) «Biocombustíveis»: combustíveis 

líquidos ou gasosos para transportes, 

produzidos a partir de ou pela biomassa; 

Or. en 

Justificação 

A definição de biocombustíveis deve abranger tanto os biocombustíveis líquidos como os 

gasosos. A biomassa pode atuar como o catalisador biológico que produz combustível 

diretamente como resultado do crescimento da biomassa. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Alteração  291 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea s) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

s) «Combustíveis líquidos e gasosos 

renováveis de origem não biológica para os 

transportes»: combustíveis líquidos ou 

gasosos, com exceção dos 

biocombustíveis, cujo teor energético 

provém de fontes de energia renováveis 

distintas da biomassa e que são usados nos 

transportes; 

s) «Combustíveis líquidos e gasosos 

renováveis de origem não biológica para os 

transportes»: combustíveis líquidos ou 

gasosos que são usados nos transportes, 

com exceção dos biocombustíveis, cujo 

teor energético provém de fontes de 

energia renováveis distintas da biomassa, 

em que qualquer matéria-prima de 

carbono é capturada do ar ambiente; 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição não se aplica à captura de carbono industrial e à reutilização de matérias-

primas, uma vez que o carbono não é permanente. A alteração introduzida na definição de 

combustíveis líquidos e gasosos renováveis de origem não biológica para os transportes está 

relacionada com o artigo 25.º, onde podem ser contabilizados para a nova obrigação de 

incorporação. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Alteração  292 

Adina-Ioana Vălean 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea ee) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

ee) «Biocombustíveis avançados»: 

biocombustíveis produzidos a partir de 

matérias-primas enumeradas na parte A do 

anexo IX; 

ee) «Biocombustíveis avançados»: 

biocombustíveis produzidos a partir de 

resíduos e detritos de matérias-primas 

enumeradas na Parte A do anexo IX que 

respeitam o princípio da hierarquia dos 

resíduos e não têm efeitos de deslocação 

nem efeitos de distorção significativos nos 

mercados de produtos, detritos ou 

resíduos, com base numa análise 

regional; 

Or. en 

 

 


