
AM\1252007PT.docx PE729.930v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2021/0218(COD)

17.3.2022

ALTERAÇÕES
1211 - 1310
Projeto de relatório
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à 
promoção de energia de fontes renováveis e que revoga a Diretiva (UE) 
2015/652 do Conselho

Proposta de diretiva
(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))



PE729.930v01-00 2/80 AM\1252007PT.docx

PT

AM_Com_LegReport



AM\1252007PT.docx 3/80 PE729.930v01-00

PT

Alteração 1211
Ivan David

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É inserido o seguinte artigo 
29.º-B:
«Artigo 29.º-B Critérios de redução dos 
gases com efeitos de estufa para os 
combustíveis hipocarbónicos
Os combustíveis só podem ser 
qualificados como combustíveis 
hipocarbónicos se as reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da utilização desses 
combustíveis forem de, pelo menos, 
[XX]%.
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 35.º, a fim 
de completar a presente diretiva no que 
diz respeito à especificação da 
metodologia destinada a avaliar a redução 
de emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de combustíveis 
hipocarbónicos. A metodologia deve 
assegurar que não é concedido nenhum 
crédito por emissões evitadas de CO2 cuja 
captura já recebeu créditos ao abrigo de 
outras disposições legais.

Or. en

Justificação

Segundo a proposta de Diretiva Tributação da Energia, é fundamental introduzir uma 
definição de combustíveis hipocarbónicos, que garanta um desempenho constante e mínimo 
de redução das emissões de GEE.

Alteração 1212
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19-A (novo)
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Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É inserido o seguinte artigo 
29.º-B:
Artigo 29.º-B
Critérios de redução dos gases com efeitos 
de estufa para os combustíveis 
hipocarbónicos
1. Os combustíveis só podem ser 
qualificados como combustíveis 
hipocarbónicos se as reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da utilização desses 
combustíveis forem de, pelo menos, 65%.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 35.º, a 
fim de completar a presente diretiva no 
que diz respeito à especificação da 
metodologia destinada a avaliar a redução 
de emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de combustíveis 
hipocarbónicos. A metodologia deve 
assegurar que não é concedido nenhum 
crédito por emissões evitadas de CO2 cuja 
captura já recebeu créditos ao abrigo de 
outras disposições legais.

Or. en

Alteração 1213
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 1, o proémio do primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

a) O n.º 1 é alterado do seguinte 
modo:
a) Permita misturar lotes de 
matérias-primas ou combustíveis com 
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diferentes características de 
sustentabilidade e de redução de gases 
com efeito de estufa, por exemplo num 
contentor, numa instalação logística ou 
de processamento, num local ou 
infraestrutura de distribuição e 
transporte, incluindo a rede interligada 
europeia de gás, constituída por redes de 
transporte, redes de distribuição, 
instalações de GNL e/ou instalações de 
armazenamento, e considerada como uma 
instalação logística única para esse efeito, 
em que apenas devem ser rastreadas a 
entrada e saída físicas do sistema com 
base nas respetivas operações;

Or. en

Justificação

To enable cross-border trade of sustainable renewable gases, we suggest explicitly 
recognising the European gas infrastructure as a single logistical facility for the mass 
balance purposes. Such changes would ensure that once renewable gas has been injected in 
one Member State, it could be easily delivered to and withdrawn in another, without any risk 
of double counting, un-optimal use of the infrastructure, or unnecessary hauls. This is 
possible due to the interoperability and the high interconnection level of the European gas 
infrastructure. This set-up will allow renewable gases to enter a liquid EU gas market and get 
a proper pricing without unnecessary costs for users. Gas TSOs in particular could help 
facilitate the mass balance calculations for such logistical facility by allocating and 
attributing volumes of gas inputs and offtakes. Such an approach would also be consistent 
with CJEU Judgement in case C - 549/15, which recognised measures, seeking to exclude the 
possibility that an economic operator may implement a mass balance system in respect of 
sustainable biogas transported in interconnected national gas networks, and providing that 
mass balance must be achieved within a location with a clear boundary, as incompatible with 
the primary EU Law (Article 34 of TFEU2). This approach should also be used in other 
systems and parts of the EU energy and climate law, for example on the EU ETS.

Alteração 1214
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Caso os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado devam 
ser contabilizados para efeitos dos 
objetivos referidos no artigo 3.º, n.º 1, no 
artigo 15.º-A, n.º 1, no artigo 22.º-A, n.º 1, 
no artigo 23.º, n.º 1, no artigo 24.º, n.º 4, e 
no artigo 25.º, n.º 1, os Estados-Membros 
devem exigir que os operadores 
económicos façam prova do cumprimento 
dos critérios de sustentabilidade e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa estabelecidos no artigo 29.º, n.os 2 
a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, para 
os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado. Para 
esse efeito, os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um método de balanço de massa 
que:;

Caso os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado devam 
ser contabilizados para efeitos dos 
objetivos referidos no artigo 3.º, n.º 1, no 
artigo 15.º-A, n.º 1, no artigo 22.º-A, n.º 1, 
no artigo 23.º, n.º 1, no artigo 24.º, n.º 4, e 
no artigo 25.º, n.º 1, os Estados-Membros 
devem exigir que os operadores 
económicos façam prova do cumprimento 
dos critérios de sustentabilidade e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa estabelecidos no artigo 29.º, n.os 2 
a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, para 
os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado. Para 
esse efeito, os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um método de balanço de massa 
que considere a rede interligada europeia 
de gás, na aceção da Diretiva 2009/73/CE, 
como um sistema único de balanço de 
massa. Devem ser registadas as 
informações sobre a injeção e retirada 
físicas do sistema com base nas respetivas 
operações. Além disso, o método de 
balanço de massa deve:

Or. en

Justificação

O sistema deve considerar a rede interligada europeia de gás, na aceção da Diretiva 
2009/73/CE, como um sistema único de balanço de massa.

Alteração 1215
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Caso os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado devam 
ser contabilizados para efeitos dos 
objetivos referidos no artigo 3.º, n.º 1, no 
artigo 15.º-A, n.º 1, no artigo 22.º-A, n.º 1, 
no artigo 23.º, n.º 1, no artigo 24.º, n.º 4, e 
no artigo 25.º, n.º 1, os Estados-Membros 
devem exigir que os operadores 
económicos façam prova do cumprimento 
dos critérios de sustentabilidade e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa estabelecidos no artigo 29.º, n.os 2 
a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, para 
os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado. Para 
esse efeito, os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um método de balanço de massa 
que:;

1-A. Caso os combustíveis renováveis, os 
combustíveis de carbono reciclado e o 
biogás devam ser contabilizados para 
efeitos dos objetivos referidos no artigo 3.º, 
n.º 1, no artigo 15.º-A, n.º 1, no 
artigo 22.º-A, n.º 1, no artigo 23.º, n.º 1, no 
artigo 24.º, n.º 4, e no artigo 25.º, n.º 1, os 
Estados-Membros devem exigir que os 
operadores económicos façam prova do 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, para os 
combustíveis renováveis, os combustíveis 
de carbono reciclado e o biogás. Para esse 
efeito, os Estados-Membros podem exigir 
que os operadores económicos utilizem um 
sistema de certificados negociáveis 
através de garantias de origem em 
combinação com um método de balanço 
de massa.

Or. en

Alteração 1216
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Caso os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado devam 
ser contabilizados para efeitos dos 
objetivos referidos no artigo 3.º, n.º 1, no 
artigo 15.º-A, n.º 1, no artigo 22.º-A, n.º 1, 
no artigo 23.º, n.º 1, no artigo 24.º, n.º 4, e 
no artigo 25.º, n.º 1, os Estados-Membros 
devem exigir que os operadores 
económicos façam prova do cumprimento 

Caso os combustíveis renováveis, os 
combustíveis hipocarbónicos e os 
combustíveis de carbono reciclado devam 
ser contabilizados para efeitos dos 
objetivos referidos no artigo 3.º, n.º 1, no 
artigo 15.º-A, n.º 1, no artigo 22.º-A, n.º 1, 
no artigo 23.º, n.º 1, no artigo 24.º, n.º 4, e 
no artigo 25.º, n.º 1, os Estados-Membros 
devem exigir que os operadores 
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dos critérios de sustentabilidade e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa estabelecidos no artigo 29.º, n.os 2 
a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, para 
os combustíveis renováveis e os 
combustíveis de carbono reciclado. Para 
esse efeito, os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um método de balanço de massa 
que:;

económicos façam prova do cumprimento 
dos critérios de sustentabilidade e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa estabelecidos no artigo 29.º, n.os 2 
a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, para 
os combustíveis renováveis, os 
combustíveis hipocarbónicos e os 
combustíveis de carbono reciclado. Para 
esse efeito, os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
utilizem um método de balanço de massa 
que:;

Or. en

Alteração 1217
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 1-B

Texto da Comissão Alteração

1-B. O sistema de balanço de massa de 
biogás purificado até à qualidade do gás 
natural injetado na rede europeia de gás 
deve assegurar o rastreio desde o ponto de 
aquisição e produção de matérias-primas 
até ao ponto de injeção no sistema de 
gasodutos, bem como na rede de garrafas, 
contentores e navios-tanque para 
distribuição fora da rede.

Or. en

Alteração 1218
Ivan David

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado um novo ponto 1-A com 
a seguinte redação:
«1-A. Para os combustíveis biomássicos 
gasosos e os combustíveis renováveis 
gasosos de origem não biológica injetados 
no sistema de gás, para rastrear os 
volumes de gases renováveis desde o 
momento da injeção até ao local de 
consumo final, será aplicável um sistema 
de certificado de sustentabilidade baseado 
numa abordagem de certificados 
negociáveis («book and claim») ou numa 
abordagem híbrida semelhante (isto é, 
que não exija a localização física das 
moléculas). A equivalência dos lotes 
finais nos pontos de injeção e a emissão 
de certificados de sustentabilidade devem 
ser monitorizadas pelas entidades 
reguladoras competentes. Os certificados 
conterão informações sobre o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
previstos no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e 
no artigo 29.-A, n.os 1 e 2, relativamente 
aos combustíveis renováveis e aos 
combustíveis de carbono reciclado.

Or. en

Justificação

The proposed rules ignore the current gases market reality, as physical traceability is not 
possible for volumes of gas injected and mix with volumes of different origin within the 
system. The mass balance approach is incompatible with the current gas market architecture. 
It would hinder the efficient resource allocation achieved by the liquid trading in the EU. 
Ultimately, implementing such requirement would undermine the market liquidity and hinder 
the ramp-up of renewable gases.The mass balancing system should be appropriate for tracing 
gas production until its injection into the gas system, where an alternative approach based on 
a certificate system under a book-and-claim approach or, at least, one specific for gaseous 
fuels which would fully acknowledge the specificity of their supply chains and markets should 
be proposed. Certificates have proven to be a successful market-compatible tool, which can 
fully take into account the specificities of gaseous fuels.
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Alteração 1219
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a-A) (nova)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

a) Permita misturar lotes de 
matérias-primas ou combustíveis com 
diferentes características de 
sustentabilidade e de redução de gases com 
efeito de estufa, por exemplo num 
contentor, numa instalação logística ou de 
processamento, num local ou infraestrutura 
de distribuição e transporte;

a-A) «a) Permita misturar lotes de 
matérias-primas ou combustíveis com 
diferentes características de 
sustentabilidade e de redução de gases com 
efeito de estufa, por exemplo num 
contentor, numa instalação logística ou de 
processamento, num local ou infraestrutura 
de distribuição e transporte, incluindo a 
rede interligada europeia de gás e de 
hidrogénio, constituída por redes de 
transporte, redes de distribuição, 
instalações de GNL, instalações de 
hidrogénio liquefeito e/ou instalações de 
armazenamento, considerada como 
instalações logísticas únicas para esse 
efeito, em que apenas devem ser 
rastreadas a entrada e saída físicas do 
sistema com base nas respetivas 
operações;

»

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Alteração 1220
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, o primeiro e segundo 
parágrafos passam a ter a seguinte 
redação:

b) Artigo 30.º
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O n.º 3 é alterado do seguinte modo:
3. Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa estabelecidos no artigo 29.º, 
n.os 2 a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 
2, permitindo o registo dessas 
informações sobre as garantias de origem 
emitidas em conformidade com o artigo 
19.º da presente diretiva, após verificação 
por regimes voluntários ou nacionais 
pertinentes que estabeleçam normas para 
a produção de combustíveis renováveis e 
de combustíveis de carbono reciclado.

Or. en

Justificação

With this change we propose to build a link between GOs and sustainability certification. If 
the sustainability audit for renewable gases takes place at the production site, the results of 
this audit could be easily recorded on a GO as an additional information subject to the 
request of the energy producer (unless the national legislation requires to record this 
information in a mandatory way). The GO is a market-based instrument specifically designed 
to satisfy the needs of market players and boost the production and trade of renewable energy 
in the EU, therefore could be effectively used as a medium to deliver information about 
climate characteristics of the produced and supplied energy to the obligated market 
players.Gas consumers, for example, will significantly benefit from such information. First, 
they will get a more complete and precise information on the climate characteristics of the 
product they consume. Second, they will be able to use this information to show their 
decarbonisation efforts, i.e. prove that the gas they consume satisfies conditions of their 
renewable energy obligations or could be counted as an offset of the carbon emissions under 
the EU ETS.This set-up is possible due to the fact that sustainability characteristics of 
injected gases will not change from the moment of injection into the gas infrastructure to the 
moment of withdrawal. Therefore, the information recorded on a GO will stay relevant and 
valid up to the moment of the gas withdrawal.

Alteração 1221
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 20 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações.

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações. Os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
prevejam padrões adequados de auditoria 
independente das informações fornecidas 
e apresentem prova da realização de tal 
auditoria, a fim de dar cumprimento ao 
artigo 29.º, n.º 3, alíneas a), b) e d), ao 
artigo 29.º, n.º 4, alínea a), ao artigo 29.º, 
n.º 5, ao artigo 29.º, n.º 7, alínea a), e ao 
artigo 29.º, n.º 8, alínea a), a auditoria 
pela primeira ou segunda parte pode ser 
utilizada até ao primeiro ponto de recolha 
da biomassa florestal. A auditoria deve 
verificar que os sistemas utilizados pelos 
operadores económicos são exatos, fiáveis 
e protegidos contra fraudes, incluindo 
uma verificação para assegurar que os 
materiais não sejam internacionalmente 
modificados ou descartados de modo a 
que os lotes ou parte deles passem a ser 
considerados resíduos ou detritos, 
devendo avaliar a frequência e a 
metodologia de amostragem, bem como a 
solidez dos dados.

Or. en

Justificação

A regra de isenção aplicável à auditoria da biomassa florestal pela primeira/segunda parte 
deve ser alargada à auditoria dos novos critérios («zonas interditas»).
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Alteração 1222
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações.

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações. Os Estados-Membros devem 
exigir que os operadores económicos 
prevejam padrões adequados de auditoria 
independente das informações fornecidas 
e apresentem prova da realização de tal 
auditoria. A fim de dar cumprimento ao 
artigo 29.º, n.º 3, alíneas a), b) e d), ao 
artigo 29.º, n.º 4, alínea a), ao artigo 29.º, 
n.º 5, ao artigo 29.º, n.º 6, alínea a), e ao 
artigo 29.º, n.º 7, alínea a), a auditoria 
pela primeira ou segunda parte pode ser 
utilizada até ao primeiro ponto de recolha 
da biomassa florestal. A auditoria deve 
verificar que os sistemas utilizados pelos 
operadores económicos são exatos, fiáveis 
e protegidos contra fraudes, incluindo 
uma verificação para assegurar que os 
materiais não sejam intencionalmente 
modificados ou descartados de modo a 
que os lotes ou parte deles passem a ser 
considerados resíduos ou detritos. A 
auditoria deve avaliar a frequência e a 
metodologia de amostragem, bem como a 
solidez dos dados.

Or. en
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Justificação

A parte em falta do presente número deve ser reintroduzida (ver Diretiva Energias 
Renováveis II, artigo 30.º, n.º 1). A regra de isenção aplicável à auditoria da biomassa 
florestal pela primeira/segunda parte deve ser alargada à auditoria dos novos critérios 
(«zonas interditas»).

Alteração 1223
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, 
os dados utilizados para preparar essas 
informações.

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
operadores económicos prevejam padrões 
adequados de auditoria independente das 
informações fornecidas e apresentem 
prova da realização de tal auditoria. A 
auditoria deve verificar que os sistemas 
utilizados pelos operadores económicos 
são exatos, fiáveis e protegidos contra 
fraudes, incluindo uma verificação para 
assegurar que os materiais não sejam 
intencionalmente modificados ou 
descartados de modo a que, por exemplo, 
os lotes de biomassa lenhosa primária ou 
parte deles passem a ser considerados 
resíduos ou detritos. A auditoria deve 
avaliar a frequência e a metodologia de 
amostragem, bem como a solidez dos 
dados.

Or. en
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Alteração 1224
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações.

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações. Os Estados-Membros não 
podem exigir que os operadores 
económicos que fornecem energia através 
da rede interligada europeia de gás 
apresentem provas adicionais do 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos nos artigos 29.º, n.os 2 a 7 e 
10, e 29.º-A, n.os 1 e 2, se a verificação da 
conformidade tiver sido efetuada no local 
de produção de energia e documentada 
com base nas garantias de origem.

Or. en

Justificação

To complement the changes above and ensure smooth functioning of the internal gas market 
we suggest clarifying that for the European interconnected gas system as a single logistical 
facility there is no need to require from energy traders (midstreamers) to be individually 
certified by sustainability voluntary and national schemes. It should suffice to certify 
production of the gaseous energy itself prior to its injection into the system and require from 
energy traders to acquire the document confirming this – the ‘GO+’. The matter is that the 
sustainability characteristics of the fuel will not change after their injection, therefore 
additional certification requirements imposed on energy suppliers will be redundant and will 
create an excessive administrative burden.
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Alteração 1225
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem exigir 
que os operadores económicos que 
fornecem energia através das redes 
europeias interligadas, tanto de gás como 
de hidrogénio, apresentem provas 
adicionais do cumprimento dos critérios 
de sustentabilidade e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos nos artigos 29.º, n.os 2 a 7 e 
10, e 29.º-A, n.os 1 e 2, se a verificação da 
conformidade tiver sido efetuada no local 
de produção de energia e documentada 
com base nas garantias de origem.

Or. en

Alteração 1226
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As obrigações estabelecidas no presente 
número aplicam-se tanto aos combustíveis 
renováveis ou aos combustíveis de carbono 
reciclado produzidos na União como aos 
importados. As informações sobre a 
origem geográfica e o tipo de 
matéria-prima dos biocombustíveis, dos 
biolíquidos e dos combustíveis 
biomássicos por fornecedor devem ser 

As obrigações estabelecidas no presente 
número aplicam-se tanto aos combustíveis 
renováveis, aos combustíveis 
hipocarbónicos ou aos combustíveis de 
carbono reciclado produzidos na União 
como aos importados. As informações 
sobre a origem geográfica e o tipo de 
matéria-prima dos biocombustíveis, dos 
biolíquidos e dos combustíveis 
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disponibilizadas aos consumidores nos 
sítios Internet dos operadores, dos 
fornecedores ou das autoridades 
competentes e devem ser atualizadas 
anualmente.;

biomássicos por fornecedor devem ser 
disponibilizadas aos consumidores nos 
sítios Internet dos operadores, dos 
fornecedores ou das autoridades 
competentes e devem ser atualizadas 
anualmente.

Or. en

Alteração 1227
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
combustíveis renováveis e de combustíveis 
de carbono reciclado forneçam dados 
precisos sobre a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para efeitos do 
artigo 29.º, n.º 10, do artigo 29.º-A, n.os 1 e 
2, demonstrem o cumprimento do disposto 
no artigo 27.º, n.º 3, e no artigo 31.º-A, 
n.º 5, ou demonstrem que as remessas de 
biocombustíveis, de biolíquidos e 
combustíveis biomássicos cumprem os 
critérios de sustentabilidade previstos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7. Quando provarem 
que os critérios estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 6 e 7 são cumpridos, os 
operadores podem apresentar as provas 
diretamente a nível da área de 
aprovisionamento. Para efeitos do disposto 
no artigo 29.º, n.º 3, primeiro parágrafo, 
alínea c), subalínea ii), a Comissão pode 
reconhecer zonas destinadas à proteção de 
espécies ou ecossistemas raros, ameaçados 
ou em risco de extinção, reconhecidos por 
acordos internacionais ou incluídos em 
listas elaboradas por organizações 
intergovernamentais ou pela União 

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
combustíveis renováveis, de combustíveis 
hipocarbónicos e de combustíveis de 
carbono reciclado forneçam dados precisos 
sobre a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa para efeitos do artigo 29.º, 
n.º 10, do artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, 
demonstrem o cumprimento do disposto no 
artigo 27.º, n.º 3, e no artigo 31.º-A, n.º 5, 
ou demonstrem que as remessas de 
biocombustíveis, de biolíquidos e 
combustíveis biomássicos cumprem os 
critérios de sustentabilidade previstos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7. Quando provarem 
que os critérios estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 6 e 7 são cumpridos, os 
operadores podem apresentar as provas 
diretamente a nível da área de 
aprovisionamento. Para efeitos do disposto 
no artigo 29.º, n.º 3, primeiro parágrafo, 
alínea c), subalínea ii), a Comissão pode 
reconhecer zonas destinadas à proteção de 
espécies ou ecossistemas raros, ameaçados 
ou em risco de extinção, reconhecidos por 
acordos internacionais ou incluídos em 
listas elaboradas por organizações 
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Internacional para a Conservação da 
Natureza.;

intergovernamentais ou pela União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza.

Or. en

Alteração 1228
Sira Rego

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2018/2001
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

c-A) No n.º 4, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

A Comissão pode decidir que os referidos 
regimes contêm informações precisas 
relativas às medidas adotadas para a 
proteção dos solos, da água e do ar, a 
recuperação de terrenos degradados, a 
prevenção do consumo excessivo de água 
em zonas em que a água é escassa, e para a 
certificação de biocombustíveis, de 
biolíquidos e de combustíveis biomássicos 
com baixo risco de alteração indireta do 
uso do solo. 

«A Comissão pode decidir que os referidos 
regimes contêm informações precisas 
relativas às medidas adotadas para a 
proteção dos solos, da água e do ar, ou para 
a recuperação de terrenos degradados, ou 
para a prevenção do consumo excessivo de 
água em zonas em que a água é escassa.»

»

Or. en

(02018L2001)

Alteração 1229
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 20 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30
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Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem 
estabelecer regimes nacionais cujo 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, de acordo com a 
metodologia desenvolvida nos termos do 
artigo 29.º-A, n.º 3, é verificado ao longo 
de toda a cadeia de custódia envolvendo as 
autoridades nacionais competentes. Esses 
regimes também podem ser utilizados para 
verificar a exatidão e a exaustividade das 
informações incluídas pelos operadores 
económicos na base de dados da União, a 
fim de demonstrar a conformidade com o 
artigo 27.º, n.º 3, e para a certificação de 
biocombustíveis, de biolíquidos e de 
combustíveis biomássicos com baixo risco 
de alteração indireta do uso do solo.

6. Os Estados-Membros podem 
estabelecer regimes nacionais cujo 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, de acordo com a 
metodologia desenvolvida nos termos do 
artigo 29.º-A, n.º 3, é verificado ao longo 
de toda a cadeia de custódia envolvendo as 
autoridades nacionais competentes, com 
exceção para a rede interligada europeia 
de gás, em que o cumprimento dos 
critérios de sustentabilidade e de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
é verificado no momento da entrada física 
do gás neste sistema. Esses regimes 
também podem ser utilizados para verificar 
a exatidão e a exaustividade das 
informações incluídas pelos operadores 
económicos na base de dados da União, a 
fim de demonstrar a conformidade com o 
artigo 27.º, n.º 3, e para a certificação de 
biocombustíveis, de biolíquidos e de 
combustíveis biomássicos com baixo risco 
de alteração indireta do uso do solo.

Or. en

Justificação

Para complementar as alterações acima referidas e assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno do gás, sugerimos que se clarifique que, para a rede interligada europeia de 
gás, não é necessário verificar a conformidade dos gases com os critérios de sustentabilidade 
e de redução das emissões de gases com efeito de estufa após a sua injeção no sistema, uma 
vez que as suas características de sustentabilidade não se alterarão após a injeção. Pela 
mesma razão, não é necessário verificar e comunicar operações intermédias realizadas por 
fornecedores/comerciantes de energia após o momento da injeção física neste sistema.

Alteração 1230
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 20 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total entre 5 e 10 MW, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
regimes nacionais de verificação 
simplificados para assegurar o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10.;

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total entre 10 e 20 MW, a partir 
de 1 de janeiro de 2027, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
regimes nacionais de verificação 
simplificados para assegurar o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10.

Or. en

Justificação

A redução do limiar de 20 MW para 10 MW certificaria a sustentabilidade de uma maior 
porção de biomassa, mas evita a imposição de encargos regulamentares e custos de 
conformidade desproporcionados aos pequenos operadores, que possuem uma fraca 
capacidade administrativa. No entanto, se assim for, o limiar de isenção só deverá ser 
reduzido para 10 MW a partir de 2027. Reconhecendo os recursos limitados dos 
intervenientes entre 10 e 20 MW, facilitar o cumprimento por parte dos intervenientes com 
uma capacidade administrativa limitada ajudaria a operacionalizar os critérios.

Alteração 1231
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 20 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 6 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total entre 5 e 10 MW, os 

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total entre 5 e 20 MW, os 
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Estados-Membros devem estabelecer 
regimes nacionais de verificação 
simplificados para assegurar o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10.;

Estados-Membros devem estabelecer 
regimes nacionais de verificação 
simplificados para assegurar o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10.

Or. en

Justificação

All new installations between 5 to 20 MW (i.e. in the scope of application of the criteria) 
should be verified under a simplified national verification. Most of the forest biomass 
usetakes place in  large installations that already have to comply with the sustainability 
criteria. Higher environmental effectiveness can also be achieved through a simplified 
verification while ensuring a lower administrative burden for small energy producing 
installations. COM should specify what these simplified national verification schemes could 
possibly be, i.e. in which way could the verification be simplified.

Alteração 1232
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 20 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total entre 5 e 10 MW, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
regimes nacionais de verificação 
simplificados para assegurar o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10.;

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total entre 5 e 15 MW, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
regimes nacionais de verificação 
simplificados para assegurar o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10.

Or. en
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Alteração 1233
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea f)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um Estado-Membro, que pode 
ser baseado no pedido de um operador 
económico, a Comissão, com base nas 
provas disponíveis, verifica se foram 
cumpridos os critérios de sustentabilidade e 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa previstos no artigo 29.º, 
n.os 2 a 7 e 10, e no artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, 
relativamente a uma fonte de 
biocombustíveis renováveis e de 
combustíveis de carbono reciclado.

A pedido de um Estado-Membro, que pode 
ser baseado no pedido de um operador 
económico, a Comissão, com base nas 
provas disponíveis, verifica se foram 
cumpridos os critérios de sustentabilidade e 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa previstos no artigo 29.º, n.os 
2 a 7 e 10, e no artigo 29.-A, n.os 1 e 2, 
relativamente a uma fonte de 
biocombustíveis renováveis, de 
combustíveis hipocarbónicos e de 
combustíveis de carbono reciclado.

Or. en

Alteração 1234
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea f)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 10 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter em conta os combustíveis 
renováveis e os combustíveis de carbono 
reciclado dessa fonte para os efeitos 
referidos no artigo 29.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, alíneas a), b) e c); ou

a) Ter em conta os combustíveis 
renováveis, os combustíveis 
hipocarbónicos e os combustíveis de 
carbono reciclado dessa fonte para os 
efeitos referidos no artigo 29.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, alíneas a), b) e c); ou

Or. en
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Alteração 1235
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea f)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 10 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em derrogação do n.º 9 do presente 
artigo, exigir que os fornecedores da fonte 
de combustíveis renováveis e de 
combustíveis de carbono reciclado 
apresentem provas suplementares do 
cumprimento dos referidos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e dos 
referidos limiares mínimos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa.;

b) Em derrogação do n.º 9 do presente 
artigo, exigir que os fornecedores da fonte 
de combustíveis renováveis, de 
combustíveis hipocarbónicos e de 
combustíveis de carbono reciclado 
apresentem provas suplementares do 
cumprimento dos referidos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e dos 
referidos limiares mínimos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 1236
Ivan David

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) g) É aditado um novo n.º 11 com a 
seguinte redação:
«11. Em relação aos combustíveis 
gasosos, não deve haver localização física 
das moléculas após a injeção no sistema 
de gás da UE, que deve ser considerado 
como uma única unidade de balanço de 
massa/instalação logística.». 

Or. en
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Alteração 1237
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 30 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a assegurar que os operadores 
económicos fornecem informações fiáveis 
relativas ao cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações.

(20-A) «Os Estados-Membros tomam 
medidas destinadas a assegurar que os 
operadores económicos fornecem 
informações fiáveis relativas ao 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa estabelecidos 
no artigo 29.º, n.os 2 a 7 e 10, e no 
artigo 29.º-A, n.os 1 e 2, e que os 
operadores económicos põem à disposição 
do Estado-Membro pertinente, a pedido, os 
dados utilizados para preparar essas 
informações.

Os Estados-Membros devem permitir o 
registo dessas informações sobre as 
garantias de origem emitidas em 
conformidade com o artigo 19.º da 
presente diretiva, após verificação por 
regimes voluntários ou nacionais 
pertinentes que estabeleçam normas para 
a produção de combustíveis renováveis e 
de combustíveis de carbono reciclado.
»

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Alteração 1238
Ivan David

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No artigo 31.º, são suprimidos os Suprimido
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n.os 2, 3 e 4:

Or. en

Justificação

Propõe-se manter a medição a nível NUTS 2 e não forçar cada exploração agrícola e cada 
agricultor a investir uma grande quantidade de dinheiro em medições a nível da exploração. 
Estes investimentos forçados não beneficiam os agricultores e sobrecarregam-nos 
desnecessariamente, num momento em que se assiste a cortes nos subsídios da PAC.

Alteração 1239
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No artigo 31.º, são suprimidos os 
n.os 2, 3 e 4:

Suprimido

Or. en

Alteração 1240
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No artigo 31.º, são suprimidos os 
n.os 2, 3 e 4:

Suprimido

Or. en

Justificação

We agree on the fact that the elimination of the possibility to calculate GHG reductions on a 
NUTS II level, leaving as the sole option actual calculations on a farm basis, unduly 
privileges big farm structures over the overwhelming European pattern of small and medium 
–size farms, placing an additional and disproportionate administrative burden on farmers. 
The use of NUTS 2 values for the cultivation of biomass leads to a significantly better and 
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more realistic representation of the greenhouse gas balance compared to the use of default 
values at European level. It is therefore not clear why the already given level of detail of the 
greenhouse gas calculation should be abandoned at the expense of a more inaccurate 
procedure. Therefore, it must be possible to continue to use region-specific greenhouse gas 
calculation by using disaggregated standard values for biomass cultivation, on the basis of 
NUTS 2 regions.

Alteração 1241
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

1. A Comissão deve assegurar que o 
regime de garantias de origem da UE é 
criado e alargado para permitir o rastreio 
dos combustíveis renováveis líquidos e 
gasosos e dos combustíveis de carbono 
reciclado.

Or. en

Alteração 1242
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas 
Glück, Emma Wiesner, Martin Hojsík, Nicola Beer, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado até ao 
final de 2022.



AM\1252007PT.docx 27/80 PE729.930v01-00

PT

Or. en

Justificação

É essencial dispor o mais rapidamente possível de um sistema operacional funcional para a 
base de dados da União.

Alteração 1243
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos, de 
combustíveis hipocarbónicos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

Or. en

Alteração 1244
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos, de 
combustíveis hipocarbónicos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

Or. en
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Alteração 1245
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos.

Or. en

Alteração 1246
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2018/2001
Artigo 31-A (novo) – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis líquidos e gasosos e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

1. A Comissão deve assegurar a 
criação de uma base de dados da União 
para permitir o rastreio dos combustíveis 
renováveis sólidos, líquidos e gasosos.

Or. en

Justificação

A transparência é fundamental para garantir a sustentabilidade. Por conseguinte, é crucial 
que todos os combustíveis renováveis apoiados pela presente diretiva sejam rastreados por 
esta base de dados, a fim de evitar fraudes. É praticamente impossível determinar a 
matéria-prima inicial a partir da maior parte da bioenergia sólida, líquida e gasosa.
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Alteração 1247
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
desde a produção até ao momento em que 
são consumidos na União. Devem 
igualmente ser incluídas na base de dados 
informações sobre se foi concedido apoio 
para a produção de um determinado lote de 
combustível e, se for o caso, o tipo de 
regime de apoio.

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
vetores energéticos sujeitos a essas 
operações, incluindo as suas emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, desde a produção até ao 
momento em que são consumidos na 
União. Devem igualmente ser incluídas na 
base de dados informações sobre se foi 
concedido apoio para a produção de um 
determinado lote de vetor energético e, se 
for o caso, o tipo de regime de apoio.

Em relação aos combustíveis gasosos 
injetados na rede interligada europeia de 
gás, na aceção da Diretiva 2009/73/CE:
a) Só devem ser registadas as entradas e 
saídas físicas do sistema com base nas 
respetivas operações;
b) As informações sobre sustentabilidade, 
registadas na garantia de origem, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 7, 
alínea h), devem ser registadas 
independentemente dos fluxos físicos 
individuais e das operações subjacentes.

Or. en

Alteração 1248
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
desde a produção até ao momento em que 
são consumidos na União. Devem 
igualmente ser incluídas na base de dados 
informações sobre se foi concedido apoio 
para a produção de um determinado lote de 
combustível e, se for o caso, o tipo de 
regime de apoio.

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
desde a produção até ao momento em que 
são consumidos na União. Devem 
igualmente ser incluídas na base de dados 
informações sobre se foi concedido apoio 
para a produção de um determinado lote de 
combustível e, se for o caso, o tipo de 
regime de apoio.

Em relação aos combustíveis gasosos, o 
sistema europeu interligado para o gás, 
na aceção da Diretiva 2009/73/CE, deve 
ser considerado um sistema único de 
balanço de massa. Devem ser registadas 
informações sobre a injeção e a retirada 
físicas do sistema com base nas respetivas 
operações.

Or. en

Justificação

A base de dados da União rastreia a operação e não os fluxos físicos da molécula. Embora a 
comunicação de operações possa implicar encargos administrativos adicionais, tal é 
necessário para garantir a transparência e a fiabilidade do sistema de garantias de origem 
em relação ao consumidor final e evitar alegações enganosas.

Alteração 1249
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
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Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
desde a produção até ao momento em que 
são consumidos na União. Devem 
igualmente ser incluídas na base de dados 
informações sobre se foi concedido apoio 
para a produção de um determinado lote 
de combustível e, se for o caso, o tipo de 
regime de apoio.

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
desde a produção até ao momento em que 
são consumidos na União.

Em relação aos combustíveis gasosos 
injetados na rede interligada europeia de 
gás, na aceção da Diretiva 2009/73/CE:
a) Só devem ser registadas as entradas e 
saídas físicas do sistema com base nas 
respetivas operações;
b) As informações sobre sustentabilidade, 
registadas na garantia de origem, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 7, 
alínea h), devem ser registadas 
independentemente dos fluxos físicos 
individuais e das operações subjacentes.

Or. en

Justificação

The co-legislators should reassess the added value of using the Union database for gaseous 
fuels and consider excluding such fuels from its scope. The matter is that according to RED II 
certification of gases could be done via the Guarantees of Origin (GOs) and sustainability 
certification schemes, therefore the use of another tool such as the Union database may 
appear to be redundant.If, however, co-legislators see the overwhelming necessity in using 
such database for gases, the proposed Article 31a should be further clarified and adapted to 
the functioning of the internal EU gas market following the recommendations below.
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Alteração 1250
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2018/2001
Artigo 31-A (novo) – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas emissões de gases com 
efeito de estufa ao longo do ciclo de vida, 
desde a produção até ao momento em que 
são consumidos na União. Devem 
igualmente ser incluídas na base de dados 
informações sobre se foi concedido apoio 
para a produção de um determinado lote de 
combustível e, se for o caso, o tipo de 
regime de apoio.

2. Os Estados-Membros devem exigir 
aos operadores económicos interessados a 
introdução atempada de informações 
exatas na referida base de dados de 
informações sobre as operações efetuadas e 
as características de sustentabilidade dos 
combustíveis sujeitos a essas operações, 
incluindo as suas matérias-primas e 
respetiva origem e as suas emissões de 
gases com efeito de estufa ao longo do 
ciclo de vida, desde a produção até ao 
momento em que são consumidos na 
União. Devem igualmente ser incluídas na 
base de dados informações sobre se foi 
concedido apoio para a produção de um 
determinado lote de combustível e, se for o 
caso, o tipo de regime de apoio.

Or. en

Justificação

as matérias-primas iniciais e a respetiva origem são fatores determinantes da 
sustentabilidade, pelo que devem ser incluídas.

Alteração 1251
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que adequado para melhorar a 
rastreabilidade dos dados ao longo de toda 
a cadeia de abastecimento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 35.º a fim de alargar o 
âmbito das informações a incluir na base 
de dados da União de modo a abranger os 
dados pertinentes do ponto de produção ou 
da recolha da matéria-prima utilizada para 
a produção de combustível.

Sempre que adequado para melhorar a 
rastreabilidade dos dados ao longo de toda 
a cadeia de abastecimento, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 35.º a fim de alargar o 
âmbito das informações a incluir na base 
de dados da União de modo a abranger os 
dados pertinentes do ponto de produção ou 
da recolha da matéria-prima utilizada para 
a produção de combustível. Em relação 
aos combustíveis gasosos injetados na 
rede europeia de gás, o sistema de gás da 
UE deve ser considerado como uma única 
instalação logística e, para evitar dúvidas, 
não deve haver um rastreio físico das 
moléculas no âmbito da rede.
Não obstante o disposto no n.º 2, no caso 
dos combustíveis biomássicos gasosos e 
dos combustíveis renováveis gasosos de 
origem não biológica injetados no sistema 
de gás, os operadores económicos devem 
introduzir informações sobre as operações 
efetuadas e as características de 
sustentabilidade dos combustíveis até ao 
ponto de injeção, em que o sistema de 
rastreabilidade do balanço de massa será 
substituído por um sistema de certificados 
negociáveis, tal como referido no 
artigo 30.º, n.º 1, alínea a). As 
informações sobre a anulação de 
certificados nos pontos finais de consumo 
devem ser registadas na base de dados da 
União e devem ser consideradas o lote 
final para os volumes injetados.

Or. en

Justificação

Clarificar que a abordagem do balanço de massa não se aplica na rede de gás, bem como 
reforçar o papel das garantias de origem na disponibilização de um meio de registo de 
informações sobre sustentabilidade.
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Alteração 1252
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se tiverem sido emitidas garantias 
de origem para a produção de um lote de 
gases renováveis, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas garantias de 
origem sejam canceladas antes de o lote 
de gases renováveis poder ser registado na 
base de dados.

4. Caso tenham sido emitidas 
garantias de origem para a produção de um 
lote de gases renováveis, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
essas garantias de origem sejam registadas 
na base de dados como prova de 
sustentabilidade para lotes relacionados e 
canceladas após a retirada do lote da rede 
interligada europeia de gás.

Or. en

Justificação

The co-legislators should reassess the added value of using the Union database for gaseous 
fuels and consider excluding such fuels from its scope. The matter is that according to RED II 
certification of gases could be done via the Guarantees of Origin (GOs) and sustainability 
certification schemes, therefore the use of another tool such as the Union database may 
appear to be redundant.If, however, co-legislators see the overwhelming necessity in using 
such database for gases, the proposed Article 31a should be further clarified and adapted to 
the functioning of the internal EU gas market following the recommendations below.

Alteração 1253
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se tiverem sido emitidas garantias 
de origem para a produção de um lote de 
gases renováveis, os Estados-Membros 

4. Caso tenham sido emitidas 
garantias de origem para a produção de um 
lote de gases renováveis, os 



AM\1252007PT.docx 35/80 PE729.930v01-00

PT

devem assegurar que essas garantias de 
origem sejam canceladas antes de o lote de 
gases renováveis poder ser registado na 
base de dados.

Estados-Membros devem assegurar que 
essas garantias de origem sejam registadas 
na base de dados e canceladas depois de o 
lote de gases renováveis ser retirado da 
rede europeia de gás renovável.

Or. en

Justificação

Para aumentar a produção de biometano para 35 mil milhões de metros cúbicos e aumentar 
a resiliência do sistema energético à escala da UE, em conformidade com a Comunicação da 
Comissão Europeia COM(2022) 108 final, o mercado interno dos gases renováveis deve 
garantir flexibilidade, viabilidade e operacionalidade aos operadores económicos.

Alteração 1254
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se tiverem sido emitidas garantias 
de origem para a produção de um lote de 
gases renováveis, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas garantias de 
origem sejam canceladas antes de o lote de 
gases renováveis poder ser registado na 
base de dados.

4. Caso tenham sido emitidas 
garantias de origem para a produção de um 
lote de gases renováveis, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
essas garantias de origem sejam canceladas 
depois de o lote de gases renováveis ser 
retirado da rede interligada europeia de 
gás.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o valor intrínseco das garantias de origem e desenvolver um mercado 
para as mesmas, as garantias de origem devem ser canceladas após a remessa. O 
cancelamento permitirá manter o valor das garantias de origem e permitirá que os 
consumidores finais invoquem características de sustentabilidade.

Alteração 1255
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
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Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a exatidão e a exaustividade 
das informações incluídas pelos operadores 
económicos na base de dados são 
verificadas, por exemplo, através de 
regimes voluntários ou nacionais.

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a exatidão e a exaustividade 
das informações incluídas pelos operadores 
económicos na base de dados são 
verificadas, por exemplo, através de 
regimes voluntários ou nacionais ou do 
sistema de garantias de origem.

Or. en

Justificação

The co-legislators should reassess the added value of using the Union database for gaseous 
fuels and consider excluding such fuels from its scope. The matter is that according to RED II 
certification of gases could be done via the Guarantees of Origin (GOs) and sustainability 
certification schemes, therefore the use of another tool such as the Union database may 
appear to be redundant.If, however, co-legislators see the overwhelming necessity in using 
such database for gases, the proposed Article 31a should be further clarified and adapted to 
the functioning of the internal EU gas market following the recommendations below.

Alteração 1256
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2018/2001
Artigo 31-A – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A base de dados será 
disponibilizada ao público de forma 
aberta, transparente, de fácil utilização e 
atualizada.
A Comissão publica relatórios anuais 
destinados ao público em geral sobre as 
informações comunicadas na base de 
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dados da União, incluindo as 
quantidades, a origem geográfica e o tipo 
de matéria-prima dos biocombustíveis, 
biolíquidos e combustíveis biomássicos, 
por fornecedor de combustível e por 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A facilidade de acesso e de utilização é fundamental para a legibilidade da base de dados e, 
assim, para a sua transparência. Na maioria dos Estados-Membros, os consumidores não 
têm qualquer forma de saber que tipos de bioenergia estão a utilizar. Desconhecem que estão 
a colocar biodiesel à base de palma nos seus automóveis, ou qual a composição do 
combustível que utilizam. A transparência está no cerne da sustentabilidade e é elementar 
para garantir que os consumidores possam fazer as escolhas energéticas certas.

Alteração 1257
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 23 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

O poder de adotar atos delegados referido 
no artigo 8.º, n.º 3, segundo parágrafo, no 
artigo 29.º-A, n.º 3, no artigo 26.º, n.º 2, 
quarto parágrafo, no artigo 26.º, n.º 2, 
quinto parágrafo, no artigo 27.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, no artigo 27.º, n.º 3, 
quarto parágrafo, no artigo 28.º, n.º 5, no 
artigo 28.º, n.º 6, segundo parágrafo, no 
artigo 31.º, n.º 5, segundo parágrafo, e no 
artigo 31.º-A, n.º 2, segundo parágrafo, é 
conferido à Comissão por um prazo de 
cinco anos a contar de [data de entrada em 
vigor da presente diretiva de alteração]. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual duração, 

O poder de adotar atos delegados referido 
no artigo 8.º, n.º 3, segundo parágrafo, no 
artigo 29.º-A, n.º 3, no artigo 26.º, n.º 2, 
quarto parágrafo, no artigo 26.º, n.º 2, 
quinto parágrafo, no artigo 27.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, no artigo 27.º, n.º 3, 
quarto parágrafo, no artigo 28.º, n.º 5, no 
artigo 28.º, n.º 6, segundo parágrafo, no 
artigo 31.º, n.º 5, segundo parágrafo, e no 
artigo 31.º-A, n.º 2, segundo parágrafo, é 
conferido à Comissão por um prazo de 
cinco anos a contar de [data de entrada em 
vigor da presente diretiva de alteração]. 
Nos termos do artigo 27.º, n.º 1, a 
Comissão adota um ato delegado para 
alterar o anexo III de acordo com o 
progresso científico e técnico no primeiro 
ano após [data de entrada em vigor]. Nos 
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salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem pelo menos três 
meses antes do final de cada prazo.

termos do artigo 31.º, n.º 5, a Comissão 
adota um ato delegado para alterar os 
anexos V e VI, acrescentando ou revendo 
os valores por defeito para os modos de 
produção no primeiro ano após [data de 
entrada em vigor]. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de cinco anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal se 
opuserem pelo menos três meses antes do 
final de cada prazo.

Or. en

Justificação

A Diretiva Energias Renováveis revista deve reconhecer o importante papel que os 
combustíveis líquidos e gasosos renováveis, como o GPL renovável e o éter dimetílico 
renovável, podem desempenhar na consecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 
Por conseguinte, é fundamental que o GPL renovável e o éter dimetílico renovável sejam 
incluídos na terminologia abrangente para os combustíveis renováveis e que os anexos sejam 
alterados de modo a refletir a situação tecnológica no que diz respeito ao teor energético dos 
combustíveis e aos modos de produção. Ao incluir esta alteração, a Comissão está 
mandatada para rever os anexos III, V e VI no primeiro ano após a entrada em vigor da 
diretiva.

Alteração 1258
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen Grošelj

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Considerando (90)

Texto em vigor Alteração

Os combustíveis líquidos e gasosos 
renováveis de origem não biológica no 
setor dos transportes são importantes para 
aumentar a quota de energia renovável em 
setores que se calcula virem a depender dos 
combustíveis líquidos a longo prazo. Para 
assegurar que os combustíveis de origem 
não biológica contribuem para a redução 

«Os combustíveis líquidos e gasosos 
renováveis de origem não biológica no 
setor dos transportes são importantes para 
aumentar a quota de energia renovável em 
setores que se calcula virem a depender dos 
combustíveis líquidos a longo prazo. Para 
assegurar que os combustíveis de origem 
não biológica contribuem para a redução 
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dos gases com efeito de estufa, a 
eletricidade utilizada para a produção de 
combustíveis deverá ser de origem 
renovável. A Comissão deverá 
desenvolver, por meio de atos delegados, 
uma metodologia fiável a nível europeu a 
aplicar caso a eletricidade seja retirada da 
rede. Tal metodologia deverá assegurar que 
exista uma relação temporal e geográfica 
entre a unidade de produção de 
eletricidade, com a qual o produtor tenha 
um contrato bilateral de aquisição de 
eletricidade renovável, e a produção de 
combustíveis. Por exemplo, os 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica não podem ser considerados 
totalmente renováveis se forem 
produzidos no momento em que a unidade 
de produção a partir de fontes renováveis, 
com a qual tiver sido celebrado contrato, 
não esteja a produzir eletricidade. Ainda a 
título de exemplo, em caso de 
congestionamento da rede elétrica, os 
combustíveis só podem ser considerados 
totalmente renováveis se as instalações, 
tanto de produção de eletricidade como de 
produção de combustíveis, se situarem no 
mesmo lado do congestionamento. Além 
disso, deverá haver um elemento 
suplementar, no sentido de que o produtor 
de combustíveis contribui para a 
implantação ou para o financiamento da 
energia renovável. 

dos gases com efeito de estufa, a 
eletricidade utilizada para a produção de 
combustíveis deverá ser de origem 
renovável. Caso a eletricidade seja retirada 
da rede, deve ser aplicada uma 
metodologia fiável a nível europeu. Tal 
metodologia deverá assegurar que a 
unidade de produção de eletricidade 
utilizada para produzir hidrogénio é de 
origem renovável, de forma a evitar a 
dupla contagem, utilizando, por exemplo, 
garantias de origem.

»

Or. en

(DIRETIVA (UE) 2018/2001)

Justificação

O hidrogénio proveniente de fontes renováveis, como, por exemplo, a eletricidade, não é 
competitivo com o hidrogénio tradicional produzido a partir de combustíveis fósseis e, por 
conseguinte, é importante não impor encargos administrativos elevados à produção de 
hidrogénio renovável.
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Alteração 1259
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

b) A partir de 31 de dezembro de 2026, e 
sem prejuízo das obrigações previstas no 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
não podem conceder apoio à produção de 
eletricidade a partir de biomassa florestal 
em instalações exclusivamente elétricas, 
exceto se essa eletricidade satisfizer pelo 
menos uma das seguintes condições:

«b) A partir de 31 de dezembro de 2026, e 
sem prejuízo das obrigações previstas no 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
não podem conceder apoio à produção de 
eletricidade a partir de biomassa florestal 
em instalações exclusivamente elétricas, 
exceto se essa eletricidade satisfizer pelo 
menos uma das seguintes condições:

i) ser produzida numa região identificada 
num plano territorial de transição justa 
aprovado pela Comissão Europeia, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2021/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui o Fundo para uma 
Transição Justa devido à sua dependência 
de combustíveis fósseis sólidos, e cumprir 
os requisitos pertinentes estabelecidos no 
artigo 29.º, n.º 11;

i) ser produzida numa região identificada 
num plano territorial de transição justa 
aprovado pela Comissão Europeia, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2021/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui o Fundo para uma 
Transição Justa devido à sua dependência 
de combustíveis fósseis sólidos, e cumprir 
os requisitos pertinentes estabelecidos no 
artigo 29.º, n.º 11;

ii) ser produzida aplicando a captura e 
armazenamento de CO2 proveniente da 
biomassa e satisfazer os requisitos 
previstos no artigo 29.º, n.º 11, segundo 
parágrafo.

ii) ser produzida aplicando a captura e 
armazenamento de CO2 proveniente da 
biomassa e satisfazer os requisitos 
previstos no artigo 29.º, n.º 11, segundo 
parágrafo.

iii) ser produzida por instalações já em 
funcionamento à data de entrada em 
vigor da presente diretiva, para as quais 
não seja possível alterar a direção da 
cogeração devido à ausência de 
infraestruturas ou condições de procura 
que as tornem economicamente viáveis ou 
por estarem localizadas em zonas de crise 
industrial complexa ou em conformidade 
com as políticas de coesão. Em qualquer 
caso, as instalações devem cumprir os 
níveis líquidos de eficiência energética 
associados às melhores técnicas 
disponíveis (VEEA-MTD), na aceção da 
Decisão de Execução (UE) 2017/1442 da 
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Comissão (1).
»

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Alteração 1260
Tsvetelina Penkova, Radan Kanev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 2.º, o primeiro parágrafo é 
alterado do seguinte modo:
«Energia de fontes renováveis» ou 
«energia renovável»: a energia de fontes 
renováveis não fósseis, a saber, energia 
eólica, solar (térmica e fotovoltaica) e 
geotérmica, energia ambiente, das marés, 
das ondas e outras formas de energia 
oceânica, energia derivada da oxidação 
de hidrogenossulfuretos marinhos, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais, e biogás;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma nova forma de extrair energia de certas profundidades da água do mar 
através de um método de oxidação dos sulfuretos de hidrogénio marinhos. Pode ser utilizado 
para a produção de hidrogénio e de eletricidade.

Alteração 1261
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 26-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

«Biomassa lenhosa» abrange tanto a 
biomassa lenhosa primária como a 
secundária;

Or. en

Justificação

A definição introduzida está intrinsecamente ligada às alterações introduzidas no artigo 3.º.

Alteração 1262
Maria Spyraki

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)
Artigo 2
Ponto 1

Texto em vigor Alteração

Energia de fontes renováveis" ou "energia 
renovável": a energia de fontes renováveis 
não fósseis, a saber, energia eólica, solar 
(térmica e fotovoltaica) e geotérmica, 
energia ambiente, das marés, das ondas e 
outras formas de energia oceânica, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais, e biogás;

«Energia de fontes renováveis» ou 
«energia renovável»: a energia de fontes 
renováveis não fósseis, a saber, energia 
eólica, solar (térmica e fotovoltaica) e 
geotérmica, energia ambiente, das marés, 
das ondas e outras formas de energia 
oceânica, hidráulica, energia osmótica, de 
biomassa, de gases dos aterros, de gases 
das instalações de tratamento de águas 
residuais, e biogás;

»

Or. en

(32018L2001)

Alteração 1263
Emma Wiesner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)
Regulamento (UE) 2018/1999
Artigo 2 – ponto 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) «Metas da União para 2030 em 
matéria de energia e de clima», a meta 
vinculativa ao nível da União de uma 
redução doméstica mínima, até 2030, 
de 40 % das emissões de gases com efeito 
de estufa em toda a economia, em relação 
aos níveis de 1990, a meta vinculativa ao 
nível da União para a energia renovável em 
2030, tal como referido no artigo 3.º da 
Diretiva (UE) 2018/2001, a meta 
vinculativa ao nível da União de aumento 
em, pelo menos, 32,5 % da eficiência 
energética em 2030, e a meta de 15 % de 
interligações elétricas para 2030, ou outras 
metas posteriores nesta matéria, acordadas 
pelo Conselho Europeu ou pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho para 2030;

(11) «Metas da União para 2030 em 
matéria de energia e de clima», a meta 
vinculativa ao nível da União de uma 
redução doméstica mínima, até 2030, 
de 40 % das emissões de gases com efeito 
de estufa em toda a economia, em relação 
aos níveis de 1990, a meta vinculativa ao 
nível da União para a energia renovável em 
2030, tal como referido no artigo 3.º da 
Diretiva (UE) 2018/2001, a meta 
vinculativa ao nível da União de aumento 
em, pelo menos, 32,5 % da eficiência 
energética em 2030, e a meta de 30 % de 
interligações elétricas para 2030, ou outras 
metas posteriores nesta matéria, acordadas 
pelo Conselho Europeu ou pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho para 2030;

Or. en

Alteração 1264
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)
Regulamento (UE) 2019/943
Artigo 55 – n.º 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

Artigo 2.º-A
Artigo 2.º-A

Alteração ao Regulamento (UE) 2019/943
b) Facilitar a integração das fontes de 
energia renovável, da produção distribuída 
e de outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

«No artigo 55.º, n.º 1, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redação:

b) Facilitar a integração das fontes de 
energia renovável, da produção distribuída 
e de outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
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energia, os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento urbanos renováveis de 
baixa a média temperatura ou os sistemas 
de aquecimento e arrefecimento comuns 
renováveis, na aceção do artigo 2.º da 
[Diretiva 2018/2001/CE alterada];»;

»

Or. en

(Regulamento n.º 2019/943, CELEX 32019R0943, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943)

Alteração 1265
Sira Rego

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)
Regulamento (UE) 2019/943
Artigo 55 – n.º 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

Artigo 2.º-A
Alteração ao Regulamento (UE) 2019/943
No Regulamento (UE) 2019/943, o artigo 
55.º, n.º 1, alínea b), passa a ter a seguinte 
redação:

b) Facilitar a integração das fontes de 
energia renovável, da produção distribuída 
e de outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia;

«b) Facilitar a integração das fontes de 
energia renovável, da produção distribuída 
e de outros recursos integrados na rede de 
distribuição, como o armazenamento de 
energia, os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento urbanos renováveis de 
baixa a média temperatura ou os sistemas 
de aquecimento e arrefecimento comuns 
renováveis, na aceção do artigo 2.º da 
Diretiva 2018/2001/CE;

»

Or. en

(32019R0943)
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Alteração 1266
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) 2-A) No artigo 3.º, o n.º 3 passa a 
ter a seguinte redação: 
«3. Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação 
no mercado de gasolina com um teor 
máximo de oxigénio de 2,7% e um teor 
máximo de etanol de 5% até 2013, e 
podem exigir, se o considerarem 
necessário, que este tipo de gasolina seja 
colocada no mercado por um período 
mais longo. Exigirão igualmente que 
garantam a comercialização progressiva 
da gasolina com um teor de etanol 
superior a 5% que cumpra as 
especificações definidas no anexo II. Os 
Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização aos consumidores de 
informações pertinentes sobre o teor de 
biocombustíveis da gasolina e, em 
particular, sobre a utilização adequada 
das diferentes misturas de gasolina.

Or. en

Alteração 1267
Ivan David

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 1, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«
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Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação 
no mercado de gasóleo com um teor de 
éster metílico de ácidos gordos (EMAG) 
até 7 %.
»

Or. en

Justificação

A introdução da mistura obrigatória de biocombustíveis – incluindo EMAG – ajudou a 
estabilizar a situação do mercado para muitas culturas. As receitas da venda de culturas 
para a produção de biocombustíveis representam um rendimento para muitos agricultores, o 
que lhes permite sobreviver economicamente e continuar a empregar trabalhadores durante 
todo o ano.

Alteração 1268
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 98/70/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação no 
mercado de gasóleo com um teor de éster 
metílico de ácidos gordos (EMAG) até 
7 %.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação no 
mercado de gasóleo com um teor de éster 
metílico de ácidos gordos (EMAG) até 7 % 
por um período transitório de cinco anos.

Não obstante os requisitos do Anexo II, os 
Estados-Membros podem autorizar a 
colocação no mercado de gasóleo 
rodoviário com um teor de éster metílico 
de ácidos gordos (FAME) superior a 
10 %.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja facultada aos consumidores 
informação adequada sobre o teor de 
biocombustíveis, em particular o teor de 
FAME, do gasóleo rodoviário.
Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação 
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no mercado de gasolina com um teor 
mínimo de oxigénio de 2,7 % m/m ou um 
teor mínimo de etanol de 5 % v/v. Os 
Estados-Membros devem garantir que 
seja facultada aos consumidores 
informação adequada sobre o teor de 
biocombustíveis da gasolina e, em 
particular, sobre a utilização apropriada 
das diferentes misturas de gasolina.

Or. en

Justificação

A criação de um grau de proteção B7 é aceite, mas apenas obrigatória por um período de 
transição de 5 anos. Reintroduzir na DQF a menção de que os Estados-Membros podem ir 
além da qualidade de gasóleo B7 e instalar misturas mais elevadas se assim entenderem.

Alteração 1269
Maria Spyraki

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação no 
mercado de gasóleo com um teor de éster 
metílico de ácidos gordos (EMAG) até 
7 %.

Os Estados-Membros podem autorizar a 
colocação no mercado de gasóleo com um 
teor de éster metílico de ácidos gordos 
(FAME) superior a 7 %.Até 1 de janeiro 
de 2028, os Estados-Membros podem 
exigir que os fornecedores garantam a 
colocação no mercado de gasóleo com um 
teor de éster metílico de ácidos gordos 
(FAME) não superior a 7 %.

Or. en

Alteração 1270
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
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Diretiva 98/70/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação no 
mercado de gasóleo com um teor de éster 
metílico de ácidos gordos (EMAG) até 
7 %.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
fornecedores que garantam a colocação no 
mercado de gasóleo com um teor de éster 
metílico de ácidos gordos (EMAG) até 
7 %, bem como a comercialização 
progressiva de diesel com um teor 
superior a 7 % que cumpra as 
especificações definidas no anexo II.

Or. en

Alteração 1271
Eva Maydell

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os Estados-Membros devem 
adotar o Espaço Comum Europeu de 
Dados sobre a Energia, um quadro dele 
derivado, ou iniciativas nacionais 
equivalentes que com ele se articulem 
como repositório ou câmara de 
compensação de dados de centrais de 
energia renovável recolhidos nos termos 
do artigo 18.º (n.º 3).

Or. en

Alteração 1272
Ivan David

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) São suprimidos os artigos 7.º-A a Suprimido
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7.º-E.

Or. en

Justificação

A introdução da mistura obrigatória de biocombustíveis ajudou a estabilizar a situação do 
mercado para muitas culturas. As receitas da venda de culturas para a produção de 
biocombustíveis representam um rendimento para muitos agricultores, o que lhes permite 
sobreviver economicamente e continuar a empregar trabalhadores durante todo o ano.

Alteração 1273
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) Os anexos I, II, IV e V são 
alterados de acordo com o anexo I da 
presente diretiva.

6) Os anexos I, II, IV e V são 
alterados de acordo com o anexo II a 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

As alterações dos anexos constam do anexo II.

Alteração 1274
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1
Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No anexo I, é suprimida a última 
linha do quadro;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1275
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo I-A

Texto da Comissão Alteração

(2) É inserido o anexo 1-A seguinte: Suprimido
«
ANEXO I-A
QUOTAS DE ENERGIA NACIONAIS 
DE AQUECIMENTO E 
ARREFECIMENTO DE FONTES 
RENOVÁVEIS NO CONSUMO FINAL 
BRUTO DE ENERGIA PARA 2020-2030 
Aumento das quotas
[...]
nulo
»

Or. en

Alteração 1276
Ville Niinistö

Proposta de diretiva
Anexo I — parágrafo 1 — ponto 2-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo I-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido o anexo I-B com a 
seguinte redação:

Or. en
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Alteração 1277
Ville Niinistö

Proposta de diretiva
Anexo I — parágrafo 1 — ponto 2-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo I-B (novo)

Texto em vigor

Alteração

Objetivos globais nacionais para a quota de energia proveniente de fontes renováveis no 
consumo final de energia em 20301

A. Objetivos globais nacionais vinculativos

Quota de energia de 
fontes renováveis no 
consumo final bruto 
de energia, 2005 
(S2005)

Objetivo para a quota de 
energia proveniente de 
fontes renováveis no 
consumo final bruto de 
energia, 2020 (S2020)

Objetivo para a quota de 
energia proveniente de 
fontes renováveis no 
consumo final bruto de 
energia, 2030 (S2030)

Bélgica 2,2 % 13 % 47 %

Bulgária 9,4 % 16 % 55 %

República 
Checa 6,1 %

13 %
52 %

Dinamarca 17,0 % 30 % 65 %

Alemanha 5,8 % 18 % 58 %

Estónia 18,0 % 25 % 68 %

Irlanda 3,1 % 16 % 57 %

Grécia 6,9 % 18 % 55 %

Espanha 8,7 % 20 % 53 %

França 10,3 % 23 % 54 %

ð Croácia ï ð 12,6% ï ð 20% ï 62 %

Itália 5,2 % 17 % 50 %
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Chipre 2,9 % 13 % 57 %

Letónia 32,6 % 40 % 68 %

Lituânia 15,0 % 23 % 68 %

Luxemburgo 0,9 % 11 % 47 %

Hungria 4,3 % 13 % 61 %

Espanha 0,0 % 10 % 50 %

Países 
Baixos 2,4 %

14 %
47 %

Áustria 23,3 % 34 % 61 %

Polónia 7,2 % 15 % 65 %

Portugal 20,5 % 31 % 53 %

Roménia 17,8 % 24 % 55 %

Eslovénia 16,0 % 25 % 62 %

Eslováquia 6,7 % 14 % 52 %

Finlândia 28,5 % 38 % 75 %

Suécia 39,8 % 49 % 65 %

Or. en

Alteração 1278
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

TEOR ENERGÉTICO DOS TEOR ENERGÉTICO DOS 

1 Para poder atingir os objetivos nacionais fixados no presente anexo, salienta-se que as orientações sobre auxílios estatais para proteção do ambiente reconhecem 

a necessidade contínua de mecanismos nacionais de apoio que promovam a energia proveniente de fontes renováveis.
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COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS

O anexo III é alterado ao aditar os 
seguintes combustíveis:
Combustível – Teor energético em massa 
– Teor energético em volume
COMBUSTÍVEIS PRODUZIDOS A 
PARTIR DE BIOMASSA E/OU 
OPERAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO 
DE BIOMASSA
[Biopropano]
Biobutano – 45-27
COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS QUE 
PODEM SER PRODUZIDOS A PARTIR 
DE VÁRIAS FONTES RENOVÁVEIS, 
INCLUINDO A BIOMASSA
Propano produzido a partir de fontes 
renováveis – 46-24
Butano produzido a partir de fontes 
renováveis – 45-27

Or. en

Justificação

Deve mencionar-se no anexo III que o GPL renovável pode ser produzido tanto a partir de 
biomassa como de fontes renováveis. Isto significa que o biobutano deve ser igualmente 
incluído, juntamente com o biopropano, onde o seu teor energético é especificado em termos 
de peso e volume. O mesmo se aplica ao propano e ao butano proveniente de fontes 
renováveis, tal como acontece com o hidrogénio na proposta revista.

Alteração 1279
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea d)
Diretiva 2001/2018
Anexo V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os instaladores de sistemas 
energéticos que utilizam biomassa, bombas 
de calor, energia geotérmica superficial, 

2. Os instaladores de sistemas 
energéticos que utilizam biomassa, bombas 
de calor, energia geotérmica superficial, 
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energia solar fotovoltaica e solar térmica 
são certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

energia solar fotovoltaica e solar térmica, 
baterias domésticas, unidades de 
armazenamento de energia térmica e 
estações de carregamento de veículos 
elétricos são certificados por um programa 
de formação ou por um organismo de 
formação acreditados.

Or. en

Justificação

Intrinsecamente ligada às alterações introduzidas no artigo 18.º.

Alteração 1280
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea d)
Diretiva 2001/2018
Anexo V – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A acreditação do programa de 
formação ou do organismo de formação é 
feita pelos Estados-Membros ou pelos 
organismos administrativos por estes 
nomeados. O organismo de acreditação 
deve assegurar que o programa de 
formação oferecido pelo organismo de 
formação tem continuidade e cobertura 
regional ou nacional.

3. A acreditação do programa de 
formação ou do organismo de formação é 
feita pelos Estados-Membros ou pelos 
organismos administrativos por estes 
nomeados. O organismo de acreditação 
deve assegurar que os programas de 
formação, melhoria de competências e 
requalificação oferecidos pelo organismo 
de formação são inclusivos e de elevada 
qualidade e têm continuidade e cobertura 
regional ou nacional.

Or. en

Alteração 1281
Ville Niinistö
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 4-a) (novo)
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Diretiva 2001/2018
Anexo V – ponto 5

Texto em vigor Alteração

O curso de formação termina com um 
exame após o qual é emitido um certificado 
ou uma qualificação. O exame inclui uma 
avaliação prática da correta instalação de 
caldeiras e fornos de biomassa, bombas de 
calor, instalações geotérmicas superficiais, 
instalações solares fotovoltaicas ou 
instalações solares térmicas.

(4-A) «O curso de formação termina com 
um exame após o qual é emitido um 
certificado e uma qualificação. O exame 
inclui uma avaliação prática da correta 
instalação de caldeiras e fornos de 
biomassa, bombas de calor, instalações 
geotérmicas superficiais, instalações 
solares fotovoltaicas e instalações solares 
térmicas, baterias domésticas, unidades de 
armazenamento de energia térmica e 
estações de carregamento de veículos 
elétricos.

»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=16467
38279059&from=EN)

Alteração 1282
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IV – Parte C – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. As emissões provenientes da 
extração ou cultivo de matérias-primas, 
eec, incluem as emissões do próprio 
processo de extração ou cultivo; da 
colheita, secagem e armazenamento de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extração ou no 
cultivo. A captura de CO2 no cultivo de 
matérias-primas não é tida em conta.  Se 
disponíveis, os valores por defeito 
discriminados para as emissões de N2O do 
solo estabelecidos na parte D devem ser 

5. As emissões provenientes da 
extração ou cultivo de matérias-primas, 
eec, incluem as emissões do próprio 
processo de extração ou cultivo; da 
colheita, secagem e armazenamento de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extração ou no 
cultivo. A captura de CO2 no cultivo de 
matérias-primas não é tida em conta. Em 
alternativa à utilização de valores reais, as 
estimativas das emissões provenientes do 
cultivo de biomassa agrícola podem ser 
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aplicados no cálculo. É permitido calcular 
as médias com base em práticas agrícolas 
locais tendo por base os dados relativos a 
um grupo de explorações agrícolas, em 
alternativa à utilização de valores reais.»;

feitas a partir de médias regionais das 
emissões provenientes do cultivo, 
incluídas nos relatórios referidos no 
artigo 31.º, ponto 4, ou de informações 
sobre os valores por defeito discriminados 
para as emissões no cultivo constantes do 
presente anexo. É igualmente permitido 
calcular as médias com base em práticas 
agrícolas locais tendo por base os dados 
relativos a um grupo de explorações 
agrícolas, em alternativa à utilização de 
valores reais.»

Or. en

Alteração 1283
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) É suprimido o ponto 15; Suprimido

Or. en

Alteração 1284
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Proposta de diretiva
Anexo IV – Parte C – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
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utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D. Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria»;

utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final.

Or. en

Justificação

Quando o âmbito de aplicação dos setores dos transportes a descarbonizar é alargado (por 
exemplo, à aviação), a dupla contabilização no anexo IX é eliminada e, devido à evolução 
natural ao longo do tempo, todos os processos chegarão à maturidade, pelo que um limite 
máximo na sua produção não é coerente com uma ambição de descarbonização mais elevada 
e a preços mais acessíveis. Por conseguinte, o limite incondicional de 1,7% em energia das 
matérias-primas da parte B do anexo IX deixou de se justificar e deve ser suprimido. Apenas 
devem ser considerados como critérios de diferenciação os aspetos de sustentabilidade das 
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matérias-primas, e não a maturidade tecnológica.

Alteração 1285
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IV – Parte C – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso dos 
biocombustíveis e biolíquidos, todos os 
coprodutos são considerados para efeitos 
desse cálculo. Não devem ser atribuídas 
emissões a detritos e resíduos. Para efeitos 
do cálculo, é atribuído valor energético 
zero aos coprodutos que tenham teor 
energético negativo. Considera-se que os 
detritos e resíduos, como todos os detritos 
e resíduos incluídos no anexo IX, têm valor 
zero de emissões de gases com efeito de 
estufa durante o ciclo de vida até à colheita 
de tais materiais, independentemente de 
serem processados em produtos 
intermédios antes de serem transformados 
no produto final. Para os combustíveis 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria;
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géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D. Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria»;

Or. en

Alteração 1286
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Nicola Beer, Nicola 
Danti

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IV – Parte C – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
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durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D. Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria»;

durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria»;

Or. en

Justificação

Sustainable biofuels and bioliquids need a broad feedstock pool and they should not be 
unnecessarily restrict. The approach proposed by Commission would risk the cost-efficiency 
of the climate action. This why the new GHG emission calculation rule for residues that are 
not included in Annex IX and fit for use in the food and feed market should be deleted. This is 
a totally new requirement for GHG-calculation rules and changes the established definition 
of residue as defined in Article 2(43) of RED II and main principles of GHG-calculation. 
Neither was this proposed change submitted to public consultation or impact assessment and 
it does not seem to be based on any particular study or assesments, as these kind of 
substantial amendments to annexes should be.

Alteração 1287
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IV – Parte C – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D. Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria;

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria;
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Or. en

Justificação

Os biocombustíveis e biolíquidos sustentáveis necessitam de uma ampla reserva de 
matérias-primas e não devem ser desnecessariamente restringidos.

Alteração 1288
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo I – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 

18. Para efeitos dos cálculos referidos 
no ponto 17, as emissões a repartir são eec 
+ el + esca + as frações de ep, etd, eccs e 
eccr que têm lugar até, inclusive, à fase do 
processo em que é produzido um 
coproduto. Se tiverem sido atribuídas 
emissões a coprodutos em fases anteriores 
do processo durante o ciclo de vida, é 
utilizada para esses fins a fração dessas 
emissões atribuída ao produto combustível 
intermédio na última das fases, em lugar do 
total das emissões. No caso do biogás e do 
biometano, todos os coprodutos não 
incluídos no ponto 7 são tidos em conta 
para efeitos daquele cálculo. Não devem 
ser atribuídas emissões a detritos e 
resíduos. Para efeitos do cálculo, é 
atribuído valor energético zero aos 
coprodutos que tenham teor energético 
negativo. Considera-se que os detritos e 
resíduos, como todos os detritos e resíduos 
incluídos no anexo IX, têm valor zero de 
emissões de gases com efeito de estufa 
durante o ciclo de vida até à colheita de tais 
materiais, independentemente de serem 
processados em produtos intermédios antes 
de serem transformados no produto final. 
Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
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alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D. Para os combustíveis biomássicos 
produzidos em refinarias, exceto a 
combinação de unidades de transformação 
com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria;

com caldeiras ou unidades de cogeração de 
calor e/ou eletricidade para a unidade de 
transformação, a unidade de análise para 
efeitos do cálculo referido no ponto 17 é a 
refinaria;

Or. en

Alteração 1289
Patrizia Toia

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No anexo VI, a parte A é alterada 
do seguinte modo:
a) Na tabela BIOGÁS PARA 
ELETRICIDADE, a nota de rodapé 3 
passa a ter a seguinte redação:
(3) Armazenagem fechada significa que o 
digestato resultante do processo de 
digestão é armazenado num reservatório 
estanque aos gases e considera-se que o 
biogás adicional libertado durante a 
armazenagem é recuperado para 
produção suplementar de eletricidade ou 
de biometano. No caso dos biorresíduos, o 
armazenamento próximo significa que o 
digerido resultante do processo de 
digestão é diretamente compostado. Não 
se incluem nesse processo emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. en
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Justificação

According to the recent Waste Treatment BREF, it is common in Germany, Belgium, the 
Netherlands, Italy and other MS to send the digestate directly to a controlled composting 
phase to produce a soil improver. When the digestate is composted, the cooling and the 
oxygenation stops the anaerobic fermentation and related GHG emissions. Therefore, the 
direct composting of the digestate results in GHG emissions similar to the closed digestate. 
Completing the definition of “close digestate” with the composting process of biowaste will 
avoid depriving municipalities and businesses of sustainable investment opportunities and 
avoid landfilling of biowaste too.

Alteração 1290
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VI – parte B – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. As emissões provenientes da 
extração ou cultivo de matérias-primas, 
eec, incluem as emissões do próprio 
processo de extração ou cultivo; da 
colheita, secagem e armazenamento de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extração ou no 
cultivo. A captura de CO2 no cultivo de 
matérias-primas não é tida em conta. Se 
disponíveis, os valores por defeito 
discriminados para as emissões de N2O do 
solo estabelecidos na parte D devem ser 
aplicados no cálculo. É permitido calcular 
as médias com base em práticas agrícolas 
locais tendo por base os dados relativos a 
um grupo de explorações agrícolas, em 
alternativa à utilização de valores reais.»

5. As emissões provenientes da 
extração ou cultivo de matérias-primas, 
eec, incluem as emissões do próprio 
processo de extração ou cultivo; da 
colheita, secagem e armazenamento de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extração ou no 
cultivo. A captura de CO2 no cultivo de 
matérias-primas não é tida em conta. Em 
alternativa à utilização de valores reais, as 
estimativas das emissões provenientes do 
cultivo de biomassa agrícola podem ser 
feitas a partir de médias regionais das 
emissões provenientes do cultivo, 
incluídas nos relatórios referidos no 
artigo 31.º, ponto 4, ou de informações 
sobre os valores por defeito discriminados 
para as emissões no cultivo constantes do 
presente anexo. É igualmente permitido 
calcular as médias com base em práticas 
agrícolas locais tendo por base os dados 
relativos a um grupo de explorações 
agrícolas, em alternativa à utilização de 
valores reais.
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Or. en

Alteração 1291
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) É suprimido o ponto 15; Suprimido

Or. en

Alteração 1292
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VI – parte B – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

No caso do biogás e do biometano, todos 
os coprodutos não incluídos no ponto 7 
são tidos em conta para efeitos daquele 
cálculo. Não devem ser atribuídas emissões 
a detritos e resíduos. Para efeitos do 
cálculo, é atribuído valor energético zero 
aos coprodutos que tenham teor energético 
negativo.

No caso do biogás e do biometano, todos 
os coprodutos são tidos em conta para 
efeitos daquele cálculo. Não devem ser 
atribuídas emissões a detritos e resíduos. 
Para efeitos do cálculo, é atribuído valor 
energético zero aos coprodutos que tenham 
teor energético negativo.

Or. en

Alteração 1293
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VI – parte B – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D do anexo V.

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final.

Or. en

Alteração 1294
Maria Spyraki

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea c)
Anexo VI – Parte C – ponto 18
Anexo VI – Parte B – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final.
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têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D do anexo V.

Or. en

Alteração 1295
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VI – ponto 18 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D do anexo V.

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final.

Or. en

Justificação

A nova regra de cálculo das emissões de gases com efeito de estufa para os resíduos não 
incluídos no anexo IX e adequados para utilização no mercado dos géneros alimentícios e 
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dos alimentos para animais deve ser suprimida, Trata-se de um novo requisito para as regras 
de cálculo das emissões de gases com efeito de estufa e altera a definição de resíduo 
estabelecida, constante do artigo 2.º, nº 43, da Diretiva Energias Renováveis II, e os 
princípios fundamentais do cálculo das emissões de gases com efeito de estufa. Tão-pouco 
esta proposta de alteração foi apresentada para consulta pública ou avaliação de impacto, 
além de não parecer basear-se num estudo ou numa avaliação concreta, como seria de 
esperar para uma alteração substancial como esta.

Alteração 1296
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VI – ponto 18 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final. 
Considera-se que os resíduos não 
incluídos no anexo IX e aptos para 
utilização no mercado dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
têm a mesma quantidade de emissões 
provenientes da extração, colheita ou 
cultivo de matérias-primas, eec como 
substitutos mais próximos no mercado dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais que constam do quadro da 
parte D do anexo V.

Considera-se que os detritos e resíduos, 
como todos os detritos e resíduos incluídos 
no anexo IX, têm valor zero de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais, 
independentemente de serem processados 
em produtos intermédios antes de serem 
transformados no produto final.

Or. en

Justificação

A nova regra de cálculo das emissões de gases com efeito de estufa para os resíduos não 
incluídos no anexo IX e adequados para utilização no mercado dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais não deve ser incluída, dado que tal implica um novo requisito 
para as regras de cálculo das emissões de gases com efeito de estufa e altera a definição de 
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resíduo estabelecida, constante do artigo 2.º, nº 43, da Diretiva Energias Renováveis II, e os 
princípios fundamentais do cálculo das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 1297
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) d) A nota de rodapé (3) passa a ter 
a seguinte redação:
(3) Armazenagem fechada significa que o 
digestato resultante do processo de 
digestão é armazenado num reservatório 
estanque aos gases e considera-se que o 
biogás adicional libertado durante a 
armazenagem é recuperado para 
produção suplementar de eletricidade ou 
de biometano. No caso dos biorresíduos, o 
armazenamento próximo significa que o 
digerido resultante do processo de 
digestão é diretamente compostado. Não 
se incluem nesse processo emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Directive 2009/28/EC recognised in its typical and default values the biogas from municipal 
biowaste as sustainable, since was reaching the greenhouse gas saving targets of 60%. 
Directive (EU) 2018/2001 in its Annex VI has a different approach, and provides typical and 
default values of GHG savings for biomethane produced from bio-waste differentiating just by 
“open” and “close” digestate, thus forgetting a technology widely spread in Europe that 
doesn’t store the digestate because it directly send it to a controlled composting phase to 
produce a soil improver. This practice, according to the recent Waste Treatment BREF (Best 
Available Techniques Reference document), is common in Member States (Germany, 
Belgium, the Netherlands, Italy etc.) when the feedstock is mainly based on household 
bio-waste. When the digestate is composted, the cooling and the oxygenation stops the 
anaerobic fermentation and related GHG emissions. Therefore, the direct composting of the 
digestate results in GHG emissions similar to the closed digestate. The fact that this process 
is unrecognised also in the proposed RED II revision makes it impossible for economic 
operators to use the default values given in RED II for closed digestate and achieve the 
“sustainable” status for the biomethane produced. Just completing the definizion of “close 
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digestate” with the composting proces of biowaste VI will not deprive Municipalities and 
business of viable, green, sustainable investment opportunities in this treatment method 
allowing them to avoid landfilling of biowaste and achieve recycling targets.

Alteração 1298
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1– ponto 6-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VI – Parte A

Texto em vigor Alteração

(6-A) No anexo VI, parte A, tabela, é 
suprimida a linha 5;

Aparas de madeira provenientes de 
madeira do tronco

»

»

Or. en

Diretiva 2018/2001, CELEX:32018L2001)

Justificação

Reflete que a energia proveniente de biocombustíveis, biolíquidos e combustíveis biomássicos 
apenas deve ser tida em conta para os efeitos do artigo 29.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), se for 
produzida a partir de biomassa lenhosa secundária.

Alteração 1299
Sira Rego

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1– ponto 7-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VIII – Parte A

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A Parte A do Anexo VIII é 
alterada do seguinte modo:

Or. en
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Alteração 1300
Sira Rego

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo VIII — Parte A

Texto em vigor

Estimativas provisórias de emissões de matérias-primas para biocombustíveis e biolíquidos 
decorrentes da alteração indireta do uso do solo (gCO2eq/MJ)

Grupo de 
matérias-primas

Média Variância de percentis 
resultante da análise de 

sensibilidade
Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

12 8 a 16

Açúcares 13 4 a 17
Culturas 
oleaginosas

55 33 a 66

Alteração

Estimativas de emissões de matérias-primas para biocombustíveis e biolíquidos decorrentes 
da alteração indireta do uso do solo (gCO2eq/MJ)

Grupo de 
matérias-primas

Valor

Cereais e outras 
culturas ricas em 
amido

29

Açúcares 11
Culturas 
oleaginosas

101

Or. en

Justificação

Os mais recentes dados científicos disponíveis indicam que os valores da alteração indireta 
do uso do solo são superiores aos inicialmente previstos, pelo que o anexo VIII deve refletir 
esta nova informação, baseada na modelação mais recente da alteração indireta do uso do 
solo, o relatório «Globiom».
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Alteração 1301
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IX – parte A – alínea r) (novo)

Texto da Comissão Alteração

r) Culturas de cobertura com um baixo 
impacto certificado das alterações 
indiretas do uso do solo;

Or. en

Justificação

A fim de cumprir o objetivo secundário para os biocombustíveis avançados, deve ser 
alargada a base de matérias-primas. As culturas de cobertura com um baixo impacto 
certificado das alterações indiretas do uso do solo são muito adequadas para os 
biocombustíveis avançados e têm potencial para substituir matérias-primas mais 
problemáticas.

Alteração 1302
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No Parte A, são inseridas as 
seguintes matérias-primas:
«r) Culturas intercalares que não 
desencadeiam uma procura de terrenos 
suplementares

Or. en

Justificação

As culturas intercalares estão expressamente excluídas da definição de «culturas alimentares 
para consumo humano e animal» pelo artigo 2.º da Diretiva (UE) 2018/2001 «desde que a 
utilização dessas culturas intercalares não desencadeie uma procura de terrenos 
suplementares».
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Alteração 1303
Sira Rego

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a-A) (nova)
Diretiva (UE) 2018/2021
Anexo IX – Parte A

Texto da Comissão Alteração

a-A) Na Parte A, as alíneas b), g), h), i), 
j), o), p) e q) são suprimidas;

Or. en

Alteração 1304
Dominique Riquet

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

Matérias-primas para a produção de 
biocombustíveis e biogás para os 
transportes, cuja contribuição para o 
objetivo de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecido no 
artigo 25.º, n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea a), seja limitada:;

Matérias-primas para a produção de 
biocombustíveis e biogás para os 
transportes, cuja contribuição para o 
objetivo de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa estabelecido no 
artigo 25.º, n.º 1, primeiro parágrafo, 
alínea a), seja limitada e possa ser 
considerada como tendo o dobro do seu 
teor energético durante um período de 
transição de seis anos a contar da entrada 
em vigor da diretiva;

Or. en

Alteração 1305
Maria Spyraki
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Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b)
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b) travessão 1 (novo)
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b) travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser criada uma nova parte C
Parte C. Matérias-primas de combustível 
biomássico para utilização em instalações 
estacionárias fora do setor dos 
transportes, incluindo: 
1. Fração biomássica dos resíduos e 
detritos na indústria primária de 
transformação de alimentos: 
a) Folhelho e cascas de frutos de casca 
rija; 
b) Polpa de beterraba 
c) A fração fibrosa da beterraba sacarina 
após a extração do suco da difusão 
d) Ervas e folhas resultantes da lavagem 
da beterraba; 
e) Fração biomássica de resíduos 
industriais impróprios para utilização na 
cadeia alimentar para consumo humano e 
animal; 
2. Fração biomássica das lamas 
resultantes do tratamento de águas 
residuais na indústria primária de 
transformação de alimentos; 

Or. en

Alteração 1306
Salvatore De Meo

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova)
Diretiva (UE) 2018/2011
Anexo IX – parte C
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) A parte C passa a ter a seguinte 
redação:
«
Matérias-primas de combustível 
biomássico para utilização em instalações 
estacionárias fora do setor dos 
transportes, incluindo:
1. Fração biomássica dos resíduos e 
detritos na indústria primária de 
transformação de alimentos:
a) Polpa de beterraba (apenas utilização 
própria dentro do setor);
b) Cascas de sementes oleaginosas 
(apenas utilização própria dentro do 
setor);
c) Polpa de batata (apenas utilização 
própria dentro do setor);
d) Varetas da preparação de sementes 
oleaginosas e folhas provenientes da 
lavagem da beterraba ou da preparação 
de sementes oleaginosas
e) Folhelho e cascas de frutos de casca 
rija;
f) Cascas e películas de cacau
g) Fração biomássica de resíduos 
industriais impróprios para utilização na 
cadeia alimentar para consumo humano e 
animal;
h) Fração fibrosa da beterraba-sacarina 
após a extração do suco da difusão, das 
folhas e caules e de outros licores obtidos 
após a extração do açúcar.
2. Fração biomássica das lamas 
resultantes do tratamento de águas 
residuais na indústria primária de 
transformação de alimentos;
»

Or. en
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Justificação

Um nova parte C no anexo IX facilitaria a autoutilização energética de resíduos de biomassa. 
Tal permitiria a descarbonização das fábricas de transformação de produtos alimentares 
primários situadas em zonas rurais e sem acesso a redes elétricas de alta tensão.

Alteração 1307
Dominique Riquet

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) c) Na Parte B, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redação: «Gorduras 
animais classificadas nas categorias 1, 2 e 
3»;

Or. en

Justificação

A transição para um setor dos transportes descarbonizado implica uma utilização sustentada 
de combustíveis alternativos e a definição de objetivos para a sua utilização que não podem 
ser atingidos pelo volume de matérias-primas atualmente disponível. Em 2019, foram 
produzidos na Europa 800 quilotoneladas de gorduras animais das categorias 1 e 2 e 
2 400 quilotoneladas de gorduras animais da categoria 3. Por conseguinte, é necessário que 
a presente diretiva facilite a utilização destas matérias-primas importantes para alcançar os 
objetivos definidos.

Alteração 1308
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Deve ser criada uma nova parte C 
no Anexo IX
Parte C. Matérias-primas de combustível 
biomássico para utilização em instalações 
estacionárias fora do setor dos 
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transportes, incluindo:
1. Fração biomássica dos resíduos e 
detritos na indústria primária de 
transformação de alimentos:
a) Polpa de beterraba (apenas utilização 
própria dentro do setor);
b) Cascas de sementes oleaginosas 
(apenas utilização própria dentro do 
setor);
c) Polpa de batata (apenas utilização 
própria dentro do setor);
d) Varetas da preparação de sementes 
oleaginosas e folhas provenientes da 
lavagem da beterraba ou da preparação 
de sementes oleaginosas
e) Folhelho e cascas de frutos de casca 
rija;
f) Cascas e películas de cacau
g) Fração biomássica de resíduos 
industriais impróprios para utilização na 
cadeia alimentar para consumo humano e 
animal;
h) Fração fibrosa da beterraba-sacarina 
após a extração do suco da difusão, das 
folhas e caules e de outros licores obtidos 
após a extração do açúcar.
2. Fração biomássica das lamas 
resultantes do tratamento de águas 
residuais na indústria primária de 
transformação de alimentos;

Or. en

Justificação

A new Annex IX part C would facilitate the energetic self-use of biomass residues. This would 
enable the decarbonisation of primary food processing factories located in rural areas and 
without access to high-voltage electricity grids. References to Annex IX by other legislative 
proposals (e.g. Energy Taxation Directive) justify the addition of a new part C. to Annex IX 
covering feedstocks for the production of biomass fuels for use by the non-transport sector. A 
new Annex IX C for biomass fuel use in stationary installations has the additional advantage 
that it assigns a cultivation (eec) emissions factor of 0 to feedstocks within Annex IX. This 
makes it easier for such fuels to fulfil the sustainability requirements under Art. 29(10).
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Alteração 1309
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Anexo IX – Parte A

Texto em vigor Alteração

Matérias-primas para a produção de biogás 
para transportes e biocombustíveis 
avançados cuja contribuição para as quotas 
mínimas referidas no artigo 25.º, n.º 1, 
primeiro e quarto parágrafos, possa ser 
considerada como tendo o dobro do seu 
teor energético:

3-A. «Matérias-primas para a produção 
de biogás para transportes e 
biocombustíveis avançados cuja 
contribuição para as quotas mínimas 
referidas no artigo 25.º, n.º 1, primeiro e 
quarto parágrafos, possa ser considerada 
como tendo o dobro do seu teor energético:

a) Algas, se cultivadas em terra, em lagos 
naturais ou fotobiorreatores;

a) Algas, se cultivadas em terra, em lagos 
naturais ou fotobiorreatores;

[...]
r) Culturas de ensilagem cultivadas num 
sistema de cultivo sequencial.
»

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Alteração 1310
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Anexo N (novo)
ANEXO N
Os Estados-Membros devem utilizar os 
seguintes indicadores para aferir o 
desempenho dos seus processos nacionais 
de licenciamento, tendo em vista o 
alinhamento com o Estado-Membro com 
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melhor desempenho em cada um dos 
indicadores:
Duração total do processo de 
licenciamento de tecnologias de energias 
renováveis, incluindo o tempo necessário 
para apreciar a avaliação de impacto 
ambiental, conceder a ligação à rede e dar 
resposta a desafios jurídicos claros (se for 
caso disso);
Número de efetivos (em termos de 
equivalentes a tempo inteiro – ETI) nas 
autoridades responsáveis pela concessão 
de licenças pertinentes por GW de 
energias renováveis estabelecido no plano 
nacional em matéria de energia e clima de 
2030;
Taxa de projetos aprovados relativamente 
ao número total de pedidos de licença 
apresentados corretamente por país – e, se 
for caso disso, por entidade 
federal/regional;
Proporção de recursos judiciais rejeitados 
por país – e, se for caso disso, por 
entidade federal/regional – e o calendário 
para rejeitar tais recursos;
Existência de conflitos entre legislações e 
procedimentos nacionais e regionais que 
possam causar atrasos no processo de 
licenciamento;
Existência de conflitos, sobreposição ou 
ausência de uma clara repartição de 
competências entre as autoridades 
nacionais e regionais/locais que possam 
causar atrasos no processo de 
licenciamento;
A Comissão Europeia funcionará como 
uma câmara de compensação que 
facilitará o intercâmbio de informações e 
de boas práticas entre os 
Estados-Membros com base nos 
parâmetros de referência acima referidos.

Or. en
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