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Texto da Comissão Alteração 

q) «Material celulósico não 

alimentar»: as matérias-primas são 

constituídas sobretudo por celulose e 

hemicelulose e têm um teor de lenhina 

inferior ao material lignocelulósico, 

incluindo resíduos de colheitas para 

consumo humano e animal (como palha, 

caules de milho, peles e carolos), culturas 

energéticas de gramíneas com baixo teor 

de amido (como azevém, panicum, 

miscanthus, arundinaria gigantea e culturas 

de cobertura antes e depois das culturas 

principais), resíduos industriais (incluindo 

os provenientes de culturas destinadas à 

alimentação humana e animal, após a 

extração de óleos vegetais, açúcares, 

amidos e proteínas), bem como material 

proveniente de resíduos orgânicos; 

q) «Material celulósico não 

alimentar»: as matérias-primas são 

constituídas em parte por celulose e 

hemicelulose e têm um teor de lenhina 

inferior ao material lignocelulósico, 

incluindo resíduos de colheitas para 

consumo humano e animal (como palha, 

caules de milho, peles e carolos), culturas 

energéticas de gramíneas com baixo teor 

de amido (como azevém, panicum, 

miscanthus, arundinaria gigantea e culturas 

de cobertura antes e depois das culturas 

principais), resíduos industriais (incluindo 

os provenientes de culturas destinadas à 

alimentação humana e animal, após a 

extração de óleos vegetais, açúcares, 

amidos e proteínas), bem como material 

proveniente de resíduos orgânicos; 

Or. en 
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Justificação 

Desde que não haja alteração na produção de alimentos nem utilização adicional de solos, 

quando os agricultores introduzem uma segunda cultura adicional para fins energéticos 

devem ter a possibilidade de inovar, utilizando culturas intercalares com todo o teor de 

amido para utilização energética. As culturas de cobertura são já reconhecidas na Diretiva 

2015/1513 como matéria-prima elegível para biocombustíveis avançados, mas estão 

limitadas a um «baixo teor de amido», o que restringe a escolha da mistura de culturas. A 

presente diretiva deve incentivar a utilização de todos os tipos de culturas de cobertura, e 

não tentar restringi-la, uma vez que esta utilização pode permitir reduzir as emissões de 

gases com efeito de estufa e aumentar a rentabilidade dos agricultores. Um estudo da 

ECOFYS de 2016 revela várias das vantagens de sistemas de cultivo sequenciais para a 

produção de biogás.  A agricultura deve fazer parte da solução para o clima, e esta 

legislação deve proporcionar aos agricultores as ferramentas necessárias para a luta contra 

as alterações climáticas, e, ao mesmo tempo, garantir a segurança alimentar. 
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Texto da Comissão Alteração 

d-D) «Culturas alimentares para 

consumo humano e animal»: culturas ricas 

em amido, culturas açucareiras e 

oleaginosas produzidas em terras agrícolas 

como cultura principal, excluindo os 

resíduos, detritos ou material 

lignocelulósico; 

d-D) «Culturas alimentares para 

consumo humano e animal»: culturas ricas 

em amido, culturas açucareiras e 

oleaginosas produzidas em terras agrícolas 

como cultura principal, excluindo os 

resíduos, detritos ou material 

lignocelulósico; As culturas intermédias, 

como as culturas secundárias e as 

culturas de cobertura, não são 

consideradas culturas principais; 

Or. en 

Justificação 

As culturas intermédias e culturas de cobertura não devem ser consideradas culturas 

principais, mas segundas colheitas de culturas alimentares normais. Constituiriam uma 

alternativa ao terreno não cultivado que, conforme demonstrado por um estudo de 2016 da 

ECOFYS, produziria vários benefícios, aumentando a poupança de emissões de gases com 

efeito de estufa e a rentabilidade para os agricultores. A agricultura deve fazer parte da 

solução para o clima, e esta legislação deve proporcionar aos agricultores as ferramentas 

necessárias para a luta contra as alterações climáticas, e, ao mesmo tempo, garantir a 
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segurança alimentar. 

 

 


