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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em julho de 2021, a Comissão Europeia lançou o pacote Objetivo 55, que visa alcançar uma 
redução líquida das emissões líquidas de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 55 % até 
2030, bem como a neutralidade climática em consonância com o Pacto Ecológico Europeu. 
Parte do pacote consiste numa proposta de alteração da Diretiva Energias Renováveis, que 
fixa um objetivo mais ambicioso da UE para 2030, em consonância com o objetivo proposto 
de redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Para além de um objetivo mais ambicioso, a proposta propõe igualmente medidas centradas 
em domínios em que os progressos têm sido mais lentos até à data e visa reforçar as medidas 
existentes no setor do aquecimento e arrefecimento, bem como no setor dos transportes, 
completando-as com novas disposições relativas aos edifícios e à indústria. A proposta está 
igualmente ligada à Estratégia para a Integração do Sistema Energético, à Estratégia para o 
Hidrogénio, à Estratégia para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo e à Estratégia para a 
Biodiversidade.

O relator sublinha a forte dimensão local da produção de energia renovável. Por este motivo, 
é importante que os Estados-Membros associem plenamente os órgãos de poder local e 
regional ao planeamento e à aplicação das medidas nacionais em matéria de ambiente e clima.

O relator considera que, para a realização dos objetivos ambientais nos próximos anos, é 
necessário utilizar importantes fontes de transição, como a biomassa. Para que a atual revisão 
garanta efetivamente que a biomassa seja adquirida e utilizada de forma sustentável, será 
importante dispor de definições claras e viáveis. O relator considera igualmente que a 
proposta da Comissão que visa introduzir o princípio da utilização em cascata num ato 
delegado não é útil e poderá mesmo ser prejudicial. Com efeito, esta abordagem não apenas 
aumentaria os custos e os encargos administrativos, como também não tem em conta os 
fatores locais. A melhor solução seria a de incentivar os Estados-Membros a ponderarem a 
utilização em cascata de acordo com o seu contexto local.

O relator é de opinião que os projetos de redes inteligentes nas regiões fronteiriças podem 
proporcionar um elevado valor acrescentado à abordagem transfronteiriça, na medida em que 
permitem uma maior otimização dos recursos, flexibilidade e resiliência dos sistemas de 
eletricidade, garantindo benefícios sociais mais amplos às comunidades locais envolvidas.

O relator considera que a introdução de uma definição de combustíveis hipocarbónicos é 
pertinente para apoiar a adoção de medidas e a utilização de tecnologias hipocarbónicas que 
representem alternativas capazes de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e apoiar 
a UE no processo de consecução dos seus objetivos ambientais até 2050.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Pacto Ecológico Europeu5 
estabelece o objetivo de a União atingir a 
neutralidade climática em 2050 de uma 
forma que contribua para a economia, o 
crescimento e a criação de emprego na 
Europa. Esse objetivo, e o objetivo de uma 
redução de 55 % das emissões de gases 
com efeito de estufa até 2030, tal como 
estabelecido no Plano para atingir a Meta 
Climática6 em 2030, que foi aprovado 
tanto pelo Parlamento Europeu7 como 
pelo Conselho Europeu8, requer uma 
transição energética e percentagens 
significativamente mais elevadas de fontes 
de energia renováveis num sistema 
energético integrado.

(1) O Pacto Ecológico Europeu5 
estabelece o objetivo de a União atingir a 
neutralidade climática em 2050, o mais 
tardar, de uma forma que contribua para a 
sustentabilidade da economia, a proteção 
do ambiente, o desenvolvimento social, o 
crescimento e a criação de emprego na 
Europa, combatendo simultaneamente as 
alterações climáticas. Esse objetivo, e o 
objetivo de uma redução de 55 % das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2030, tal como estabelecido no 
Regulamento (UE) 2021/1119 («Lei 
europeia em matéria de clima»), requer 
uma transição energética e percentagens 
significativamente mais elevadas de fontes 
de energia renováveis num sistema 
energético integrado.

_________________ _________________
5 Comunicação da Comissão 
COM(2019) 640 final de 11.12.2019, 
«Pacto Ecológico Europeu».

5 Comunicação da Comissão 
COM(2019) 640 final de 11.12.2019, 
«Pacto Ecológico Europeu».

6 Comunicação da Comissão COM(2020) 
562 final de 17.9.2020, «Reforçar a 
ambição climática da Europa para 2030, 
Investir num futuro climaticamente 
neutro para benefício das pessoas».
7 Resolução do Parlamento Europeu, de 
15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu [2019/2956(RSP)].
8 Conclusões do Conselho Europeu de 11 
de dezembro de 2020,     
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) As energias renováveis 
desempenham um papel fundamental na 
concretização do Pacto Ecológico Europeu 
e na consecução da neutralidade climática 
até 2050, uma vez que o setor da energia 
contribui com mais de 75 % das emissões 
totais de gases com efeito de estufa na 
União. Ao reduzir essas emissões de gases 
com efeito de estufa, as energias 
renováveis também contribuem para 
enfrentar desafios relacionados com o 
ambiente, tal como a perda de 
biodiversidade.

(2) As energias renováveis 
desempenham um papel fundamental na 
concretização do Pacto Ecológico Europeu 
e na consecução da neutralidade climática 
até 2050, uma vez que o setor da energia 
contribui com mais de 75 % das emissões 
totais de gases com efeito de estufa na 
União. Ao reduzir essas emissões de gases 
com efeito de estufa, as energias 
renováveis também contribuem para 
enfrentar desafios relacionados com o 
ambiente, tal como a perda de 
biodiversidade, contribuindo para 
melhorar globalmente as condições 
ambientais e para evitar fenómenos 
meteorológicos extremos, tais como secas 
e inundações.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O papel das comunidades de 
energia renovável locais enquanto 
instrumento de promoção da utilização 
generalizada de fontes de energia 
renováveis deve ser reforçado. As 
iniciativas de autoprodução (coletiva) e 
autoconsumo (coletivo) nas habitações e a 
nível urbano devem ser facilitadas por 
meio da redução de licenças, das taxas de 
rede e das dificuldades administrativas ou 
de outros fatores que inibem o acesso à 
rede, e do reforço da disseminação de 
tecnologias como a energia solar térmica 
e fotovoltaica, bem como a energia eólica 
e geotérmica, garantindo, ao mesmo 
tempo, o acesso a fundos da UE. Para o 
efeito, convida-se a Comissão e os 
Estados-Membros a privilegiarem, nos 
respetivos planos em matéria de política 
de coesão, o financiamento de 
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infraestruturas e instrumentos que 
favoreçam estes processos.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A produção de energia renovável 
ocorre frequentemente a nível local e 
depende das PME regionais. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
envolver plenamente as autoridades locais 
e regionais na definição das metas e no 
apoio às medidas políticas;

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) A promoção da energia renovável 
a nível interno reduz a dependência 
energética da União e a sua necessidade 
de importar combustíveis fósseis, 
aumentando a segurança energética.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) Cerca de 35 milhões de europeus 
são afetados pela pobreza energética1-A e 
as políticas em matéria de energia 
renovável têm um papel importante a 
desempenhar em qualquer estratégia de 
combate à pobreza energética e à 
vulnerabilidade dos consumidores.
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_________________
1-A Recomendação (UE) 2020/1563 da 
Comissão, de 14 de outubro de 2020, 
sobre a pobreza energética.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
criação de incentivos e políticas proativas 
tendentes a facilitar a implantação da 
produção de energia renovável eficiente 
para aquecimento e arrefecimento, não só 
em agregados familiares com rendimento 
médio-elevado como também, e 
especificamente, em agregados familiares 
com baixos rendimentos e em risco de 
pobreza energética, prestando especial 
atenção aos que estão localizados em 
zonas escassamente povoadas.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-F) As autoridades de gestão são 
incentivadas a promover a utilização de 
investimentos territoriais integrados (ITI) 
e de projetos de desenvolvimento local de 
base comunitária (DLBC), a fim de 
estabelecer abordagens ascendentes para 
o desenvolvimento de comunidades locais 
de energia e projetos de energia 
renovável.

Alteração 9
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Proposta de diretiva
Considerando 2-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-G) Devem ser integradas as várias 
fontes de energia renovável sustentável 
disponíveis. A sua utilização deve também 
ser promovida através da criação de 
comunidades de energia renovável e de 
comunidades de cidadãos para a energia 
orientadas para a sustentabilidade social e 
ambiental, tanto do ponto de vista dos 
participantes como dos operadores da 
rede de distribuição.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 2-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-H) As autoridades competentes devem 
estabelecer regras e procedimentos 
administrativos simplificados para os 
pequenos produtores de energia renovável 
e as comunidades de energia locais, a fim 
de garantir que não enfrentam encargos 
administrativos discriminatórios.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 2-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-I) Os Estados-Membros devem criar 
regimes específicos de apoio financeiro às 
comunidades de energia locais, em 
especial durante as fases de planeamento 
e instalação, bem como introduzir sessões 
técnicas de informação e orientação para 
apoiar essas comunidades e incentivar a 
utilização de estruturas de propriedade 
inovadoras.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Diretiva (UE) 2018/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9 
estabelece uma meta vinculativa da União 
para atingir uma quota de, pelo menos, 
32 % de energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo final bruto de 
energia da União até 2030. No âmbito do 
Plano para atingir a Meta Climática, a 
quota de energias renováveis no consumo 
final bruto de energia teria de aumentar 
para 40 % até 2030, a fim de alcançar o 
objetivo de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa da União10. Por 
conseguinte, o objetivo estabelecido no 
artigo 3.º da referida diretiva deve ser 
aumentado.

(3) A Diretiva (UE) 2018/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9 
estabelece uma meta vinculativa da União 
para atingir uma quota de, pelo menos, 
32 % de energia proveniente de fontes 
renováveis no consumo final bruto de 
energia da União até 2030. No âmbito do 
Plano para atingir a Meta Climática, a 
quota de energias renováveis no consumo 
final bruto de energia teria de aumentar 
para, pelo menos, 45 % até 2030, a fim de 
alcançar o objetivo de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União, tal como consagrado na Lei 
europeia em matéria de clima10. Por 
conseguinte, o objetivo estabelecido no 
artigo 3.º da referida diretiva deve ser 
aumentado e acompanhado de metas 
nacionais vinculativas, dada a sua 
eficácia comprovada para proporcionar 
segurança aos investidores e incentivar o 
desenvolvimento contínuo de tecnologias 
que produzem energia a partir de todos os 
tipos de fontes renováveis. 

__________________ __________________
9 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis, JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82–209.

9 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis, JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82–209.

10 Ponto 3 da Comunicação da Comissão 
COM(2020) 562 final de 17.9.2020, 
«Reforçar a ambição climática da Europa 
para 2030, Investir num futuro 
climaticamente neutro para benefício das 
pessoas».

10 Ponto 3 da Comunicação da Comissão 
COM(2020) 562 final de 17.9.2020, 
«Reforçar a ambição climática da Europa 
para 2030, Investir num futuro 
climaticamente neutro para benefício das 
pessoas».
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tendo em conta a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, a Agência 
Internacional de Energia apresentou um 
plano de 10 pontos para a União 
Europeia reduzir a sua dependência da 
importação de energia russa em mais de 
um terço, ao mesmo tempo que continua a 
promover o Pacto Ecológico Europeu, 
garantindo uma transição energética 
célere e mais robusta e clara. Uma das 
recomendações da Agência Internacional 
de Energia consistiu no aumento da 
produção de energia a partir de 
bioenergia. Além disso, e no mesmo 
contexto, a Comissão Europeia publicou a 
Comunicação «REPowerEU: ação 
conjunta europeia para uma energia mais 
segura e mais sustentável a preços mais 
acessíveis, na qual apela à duplicação do 
objetivo previsto no pacote Objetivo 55 
para o biometano, para a produção de 35 
mil milhões de m3 por ano até 2030. 
Incentiva os planos estratégicos da PAC 
dos Estados-Membros a canalizarem o 
financiamento para o biometano 
produzido a partir de fontes de biomassa 
sustentáveis, incluindo, em especial, 
resíduos e detritos agrícolas. O papel da 
biomassa agrícola e da biomassa florestal 
enquanto fonte de energia renovável, 
sustentável e local deve, por conseguinte, 
ser reforçado, incentivado e promovido na 
via europeia da descarbonização e da 
autonomia energética.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) Dados científicos contínuos 
revelam que as economias de energia, a 
eficiência energética e as energias 
renováveis são motores essenciais para 
alcançar uma economia com emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de 
estufa. Em conformidade com a 
recomendação da Comissão, de 28 de 
setembro de 2021, intitulada «Prioridade 
à eficiência energética: dos princípios à 
prática — orientações e exemplos para a 
sua aplicação na tomada de decisões no 
setor da energia e não só», a presente 
diretiva deve adotar uma abordagem 
integrada promovendo a fonte de energias 
renováveis mais eficiente do ponto de 
vista energético para qualquer setor e 
aplicação e fomentando a eficiência dos 
sistemas, para que diversas atividades 
económicas requeiram o mínimo de 
energia possível.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) A política de coesão para o período 
2021-2027 tem entre os seus cinco 
objetivos o de uma Europa mais verde e a 
promoção dos investimentos em energias 
limpas, da economia circular, da 
atenuação das alterações climáticas e de 
transportes sustentáveis. Por conseguinte, 
importa que os fundos da política de 
coesão visem evitar o aumento das 
disparidades, ajudando as regiões que 
suportam a parte mais pesada da 
transição, favorecendo os investimentos 
em infraestruturas e a formação de 
trabalhadores em novas tecnologias e 
garantindo que ninguém fique para trás.
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-D) A Comissão e os Estados-Membros 
devem associar as autoridades locais, 
regionais e territoriais através de uma 
abordagem ascendente, a fim de tornar 
exequíveis os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu. Para o efeito, será fundamental 
reforçar a governação a vários níveis, a 
fim de aumentar a ambição e a ação a 
nível local, associando os cidadãos e os 
intervenientes territoriais.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-E) O FEDER terá de apoiar a 
promoção da eficiência energética e a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, promover as energias 
renováveis e o desenvolvimento de 
sistemas e redes energéticas inteligentes, 
bem como fomentar a mobilidade urbana 
multimodal sustentável, no âmbito da 
transição para uma economia de carbono 
neutra em termos de carbono; o FSE+ 
deve contribuir para a melhoria dos 
sistemas de educação e formação 
necessários à adaptação das competências 
e qualificações, à reconversão de todos, 
incluindo da força de trabalho, e à 
criação de novos postos de trabalho em 
setores relacionados com o ambiente, o 
clima, a energia, a economia circular e a 
bioeconomia (artigo 4.º do Regulamento 
FSE+).
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 3-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-F) Aquando da avaliação dos planos 
nacionais em matéria de bioenergia, a 
Comissão deve avaliar a sua coerência 
com a legislação e os compromissos 
ambientais e climáticos da União e o seu 
contributo para os mesmos.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 3-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-G) A produção de energia a partir de 
fontes renováveis tem uma forte dimensão 
local. É, pois, importante que os 
Estados-Membros associem plenamente 
as autoridades locais e regionais ao 
planeamento e à aplicação das medidas 
nacionais em matéria de clima, 
garantindo o acesso direto ao 
financiamento e o acompanhamento da 
evolução das medidas tomadas. Se for 
caso disso, os Estados-Membros devem 
integrar os contributos locais e regionais 
nos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 3-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-H) Reconhece a importância da 
política de coesão para contribuir para 
ajudar as regiões insulares a atingirem os 
seus objetivos de neutralidade climática, 
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tendo em conta os custos adicionais 
relacionados com setores como o da 
energia e dos transportes, bem como o 
impacto das tecnologias móveis nos seus 
sistemas energéticos que exigem 
investimentos proporcionalmente muito 
elevados para a gestão de energias 
renováveis variáveis;

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 3-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-I) Salienta que, devido à sua 
pequena dimensão e aos sistemas 
energéticos isolados, as regiões insulares 
mais remotas, como as regiões 
ultraperiféricas, enfrentam um grande 
desafio em termos de aprovisionamento 
energético, uma vez que dependem 
geralmente da importação de 
combustíveis fósseis para a produção de 
eletricidade, os transportes e o 
aquecimento;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 3-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-J) Considera que a utilização de 
energias renováveis, incluindo a energia 
das marés, deve ser uma prioridade, e 
entende que esta pode trazer benefícios 
substanciais às ilhas, tendo em conta as 
necessidades das comunidades locais, 
nomeadamente a conservação da 
arquitetura tradicional das ilhas e do 
habitat local; solicita que seja apoiado o 
desenvolvimento de uma ampla gama de 
fontes de energia renováveis com base nas 
suas características geográficas; 
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congratula-se com os programas relativos 
ao hidrogénio verde lançados pelas ilhas;

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Há um reconhecimento crescente 
da necessidade de alinhar as políticas em 
matéria de bioenergia pelo princípio da 
utilização em cascata da biomassa11, a fim 
de garantir um acesso equitativo ao 
mercado das matérias-primas da 
biomassa para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras de base biológica de 
elevado valor acrescentado e de uma 
bioeconomia circular sustentável. Ao 
desenvolverem regimes de apoio à 
bioenergia, os Estados-Membros deverão, 
por conseguinte, ter em conta o 
fornecimento sustentável de biomassa 
disponível para utilizações energéticas e 
não energéticas e a manutenção dos 
ecossistemas e sumidouros de carbono 
florestais nacionais, bem como os 
princípios da economia circular e da 
utilização da biomassa em cascata, e a 
hierarquia de resíduos estabelecida na 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho12. Para o efeito, 
não devem conceder apoio à produção de 
energia a partir de toros para serrar, 
madeira para folhear, cepos e raízes e 
evitar promover a utilização de rolaria de 
qualidade para fins energéticos, exceto 
em circunstâncias bem definidas. Em 
conformidade com o princípio da 
utilização em cascata, a biomassa lenhosa 
deve ser utilizada em função do respetivo 
valor acrescentado mais elevado em 
termos económicos e ambientais, de 
acordo com a seguinte ordem de 
prioridades: 1) produtos derivados da 
madeira, 2) prolongamento da sua vida 
útil, 3) reutilização, 4) reciclagem, 5) 

(4) Ao desenvolverem regimes de 
apoio à bioenergia, os Estados-Membros 
deverão, por conseguinte, ter em conta o 
fornecimento sustentável de biomassa 
disponível para utilizações energéticas e 
não energéticas e a manutenção dos 
ecossistemas e sumidouros de carbono 
florestais nacionais, incluindo a prevenção 
de incêndios, bem como garantir a 
proteção da biodiversidade e o reforço dos 
princípios da economia circular e da 
utilização da biomassa em cascata, e a 
hierarquia de resíduos estabelecida na 
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho12. Por outro lado, 
ao definir as implicações adicionais do 
princípio da utilização em cascata, é 
necessário reconhecer as especificidades 
nacionais que orientam os 
Estados-Membros na conceção dos 
respetivos regimes de apoio, devendo a 
prevenção, reutilização e reciclagem de 
resíduos ser a opção prioritária. Os 
Estados-Membros deverão evitar a criação 
de regimes de apoio que sejam 
incompatíveis com as metas de tratamento 
de resíduos e que possam conduzir a uma 
utilização ineficaz dos resíduos recicláveis.
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bioenergia e 6) eliminação. Nos casos em 
que não há nenhuma outra utilização da 
biomassa lenhosa economicamente viável 
ou ambientalmente adequada, a 
recuperação de energia ajuda a reduzir a 
produção de energia a partir de fontes 
não renováveis. Os regimes de apoio à 
bioenergia dos Estados-Membros devem, 
por conseguinte, ser direcionados para as 
matérias-primas para as quais existe 
pouca concorrência no mercado com os 
setores dos materiais e cujo 
aprovisionamento é considerado positivo 
tanto para o clima como para a 
biodiversidade, a fim de evitar incentivos 
negativos para vias bioenergéticas 
insustentáveis, tal como identificado no 
relatório do JRC «The use of woody 
biomass for energy production in the EU» 
(Utilização de biomassa lenhosa para a 
produção de energia na UE)13. Por outro 
lado, ao definir as implicações adicionais 
do princípio da utilização em cascata, é 
necessário reconhecer as especificidades 
nacionais que orientam os 
Estados-Membros na conceção dos 
respetivos regimes de apoio, devendo a 
prevenção, reutilização e reciclagem de 
resíduos ser a opção prioritária. Os 
Estados-Membros deverão evitar a criação 
de regimes de apoio que sejam 
incompatíveis com as metas de tratamento 
de resíduos e que possam conduzir a uma 
utilização ineficaz dos resíduos recicláveis. 
Além disso, a fim de assegurar uma 
utilização mais eficiente da bioenergia, a 
partir de 2026, os Estados-Membros 
deixarão de apoiar as centrais 
exclusivamente elétricas, a menos que as 
instalações se situem em regiões com um 
estatuto específico de utilização no que diz 
respeito à sua transição dos combustíveis 
fósseis ou se as instalações utilizarem a 
captura e o armazenamento de carbono.
__________________ __________________
11 O princípio da utilização em cascata 
visa alcançar a eficiência de recursos na 
utilização da biomassa dando prioridade à 
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utilização de materiais de biomassa na 
utilização de energia, sempre que possível, 
aumentando assim a quantidade de 
biomassa disponível no sistema. Em 
conformidade com o princípio da 
utilização em cascata, a biomassa lenhosa 
deve ser utilizada em função do respetivo 
valor acrescentado mais elevado em 
termos económicos e ambientais, de 
acordo com a seguinte ordem de 
prioridades: 1) produtos derivados da 
madeira, 2) prolongamento da sua vida 
útil, 3) reutilização, 4) reciclagem, 5) 
bioenergia e 6) eliminação.
12 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas (JO L 312 de 
22.11.2008, p. 3).

12 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas diretivas (JO L 312 de 
22.11.2008, p. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O rápido crescimento e a crescente 
competitividade dos custos da produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis podem utilizar-se para dar 
resposta a uma quota crescente do 
consumo de energia, por exemplo, 
mediante a utilização de bombas de calor 
para aquecimento ambiente ou para 
processos industriais a baixa temperatura, 
de veículos elétricos para transporte ou de 
fornos elétricos em determinadas 
indústrias. A eletricidade produzida a partir 
de fontes renováveis também pode ser 
utilizada para produzir combustíveis 
sintéticos para consumo em setores de 
transportes difíceis de descarbonizar, tais 
como a aviação e o transporte marítimo. 

(5) O rápido crescimento e a crescente 
competitividade dos custos da produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis podem utilizar-se para dar 
resposta a uma quota crescente do 
consumo de energia, por exemplo, 
mediante a utilização de bombas de calor 
para aquecimento ambiente ou para 
processos industriais a baixa temperatura, 
de veículos elétricos para transporte ou de 
fornos elétricos em determinadas 
indústrias. A eletricidade produzida a partir 
de fontes renováveis também pode ser 
utilizada para produzir combustíveis 
sintéticos para consumo em setores de 
transportes difíceis de descarbonizar, tais 
como a aviação e o transporte marítimo. 
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Um quadro para a eletrificação deve 
permitir uma coordenação sólida e 
eficiente e expandir os mecanismos de 
mercado para fazer corresponder tanto a 
oferta como a procura no espaço e no 
tempo, estimular os investimentos em 
flexibilidade e ajudar a integrar grandes 
quotas de produção variável de energias 
renováveis. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
implantação da eletricidade produzida a 
partir de fontes renováveis continue a 
aumentar a um ritmo adequado para dar 
resposta à procura crescente. Para o efeito, 
os Estados-Membros devem estabelecer 
um quadro que inclua mecanismos 
compatíveis com o mercado para eliminar 
os obstáculos que ainda subsistem para 
dispor de sistemas de eletricidade seguros e 
adequados para um elevado nível de 
energias renováveis, bem como de 
instalações de armazenamento, plenamente 
integrados no sistema de eletricidade. 
Nomeadamente, este quadro deve eliminar 
os obstáculos que ainda subsistem, 
incluindo os obstáculos não financeiros, tal 
como a insuficiência de recursos digitais e 
humanos das autoridades para processar 
um número crescente de pedidos de 
licenciamento.

Um quadro para a eletrificação deve 
permitir uma coordenação sólida e 
eficiente e expandir os mecanismos de 
mercado para fazer corresponder tanto a 
oferta como a procura no espaço e no 
tempo, estimular os investimentos na 
flexibilidade, no armazenamento de 
energia e na resposta à procura e ajudar a 
integrar grandes quotas de produção 
variável de energias renováveis. Este 
quadro deve também ter em conta as 
disparidades regionais existentes e as 
especificidades de cada região, bem como 
apoiar soluções eficazes em termos de 
custos, assegurando uma redução dos 
custos da energia para os cidadãos e as 
empresas da Europa. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem, tendo em conta 
o princípio da prioridade à eficiência 
energética, assegurar que a implantação da 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis continue a aumentar a um ritmo 
adequado para dar resposta à procura 
crescente. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem estabelecer um 
quadro que inclua mecanismos compatíveis 
com o mercado para eliminar os obstáculos 
que ainda subsistem para dispor de 
sistemas de eletricidade seguros e 
adequados para um elevado nível de 
energias renováveis, bem como de 
instalações de armazenamento, plenamente 
integrados no sistema de eletricidade. 
Nomeadamente, este quadro deve eliminar 
os obstáculos que ainda subsistem à plena 
integração das fontes de energia 
renováveis não programáveis no sistema 
elétrico e ao processo de descarbonização 
do parque gerador, garantindo a 
disponibilidade de instrumentos de 
mercado que forneçam sinais de preços de 
longo prazo para as decisões de 
investimento, incluindo investimentos na 
adequação, estabilidade e flexibilidade do 
sistema através da competitividade e de 
procedimentos de concurso transparentes 
e não discriminatórios, que prevejam uma 
remuneração dos adjudicatários com base 
nos preços de mercado. Este quadro deve 
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eliminar igualmente os obstáculos não 
financeiros, tal como a insuficiência de 
recursos digitais e humanos das 
autoridades para processar um número 
crescente de pedidos de licenciamento.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A Comissão deve apresentar 
orientações para ajudar os 
Estados-Membros a reduzir os obstáculos 
administrativos, nomeadamente, 
simplificar e acelerar os processos de 
licenciamento de projetos de energia 
renovável, incluindo indicadores-chave de 
desempenho (ICD) para avaliar os seus 
progressos. A simplificação dos 
procedimentos administrativos de 
concessão de licenças e a existência de 
recursos digitais e humanos suficientes ao 
dispor das autoridades são fundamentais 
para acelerar a implantação das energias 
renováveis e para alcançar os objetivos da 
presente diretiva.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Ao calcular a quota de energias 
renováveis num Estado-Membro, os 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica devem ser contabilizados no 
setor em que são consumidos (eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento ou 
transportes). A fim de evitar a dupla 
contabilização, não se deve contabilizar a 
eletricidade renovável utilizada para 
produzir estes combustíveis. Tal resultaria 

(6) Ao calcular a quota de energias 
renováveis num Estado-Membro, os 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica devem ser contabilizados no 
setor em que são consumidos (eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento ou 
transportes). A fim de evitar a dupla 
contabilização, não se deve contabilizar a 
eletricidade renovável utilizada para 
produzir estes combustíveis. Tal resultaria 
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numa harmonização das regras 
contabilísticas aplicáveis a estes 
combustíveis a toda a diretiva, 
independentemente de serem 
contabilizadas para o objetivo global em 
matéria de energias renováveis ou para 
qualquer subobjetivo. Permitiria 
igualmente contabilizar a energia 
efetivamente consumida, tendo em conta as 
perdas de energia no processo de produção 
desses combustíveis. Além disso, 
permitiria contabilizar os combustíveis 
renováveis de origem não biológica 
importados e consumidos na União.

numa harmonização das regras 
contabilísticas aplicáveis a estes 
combustíveis a toda a diretiva, 
independentemente de serem 
contabilizadas para o objetivo global em 
matéria de energias renováveis ou para 
qualquer subobjetivo. Permitiria 
igualmente contabilizar a energia 
efetivamente consumida, tendo em conta as 
perdas de energia no processo de produção 
desses combustíveis. Além disso, 
permitiria contabilizar os combustíveis 
renováveis de origem não biológica 
importados e consumidos na União. 
Sempre que os combustíveis renováveis de 
origem não biológica forem consumidos 
num Estado-Membro diferente daquele 
em que foram produzidos, a fim de 
compensar os custos incorridos pelo 
Estado-Membro produtor e evitar 
desencorajar os investimentos, devem 
estabelecer-se regras para contabilizar, 
pelo menos, uma quantidade mínima de 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica consumidos num 
Estado-Membro para a quota do consumo 
final bruto de energia proveniente de 
fontes renováveis no Estado-Membro em 
que foram produzidos.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A cooperação dos 
Estados-Membros para promover as 
energias renováveis pode assumir a forma 
de transferências estatísticas, regimes de 
apoio ou projetos conjuntos. Permite uma 
implantação eficiente em termos de custos 
das energias renováveis em toda a Europa e 
contribui para a integração do mercado. 
Apesar do seu potencial, a cooperação tem 
sido muito limitada, conduzindo assim a 
resultados insuficientes em termos de 

(7) A cooperação dos 
Estados-Membros para promover as 
energias renováveis, com a participação 
das autoridades locais e regionais, pode 
assumir a forma de transferências 
estatísticas, regimes de apoio ou projetos 
conjuntos. Permite uma implantação 
eficiente em termos de custos das energias 
renováveis em toda a Europa e contribui 
para a integração do mercado. Apesar do 
seu potencial, a cooperação tem sido muito 
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eficiência no aumento das energias 
renováveis. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
testar a cooperação através da execução de 
um projeto-piloto. Os projetos financiados 
por contribuições nacionais ao abrigo do 
mecanismo de financiamento da União 
para as energias renováveis estabelecido 
pelo Regulamento de Execução (UE) 
2020/1294 da Comissão14 cumpririam esta 
obrigação para os Estados-Membros 
envolvidos.

limitada, conduzindo assim a resultados 
insuficientes em termos de eficiência no 
aumento das energias renováveis. Os 
projetos de redes inteligentes nas regiões 
fronteiriças podem proporcionar um 
elevado valor acrescentado à abordagem 
transfronteiriça, na medida em que 
permitem uma maior otimização dos 
recursos, flexibilidade e resiliência dos 
sistemas energéticos elétricos, 
assegurando benefícios sociais mais 
amplos para as comunidades locais 
envolvidas. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
testar a cooperação através da execução de 
um projeto-piloto. Os projetos financiados 
por contribuições nacionais ao abrigo do 
mecanismo de financiamento da União 
para as energias renováveis estabelecido 
pelo Regulamento de Execução (UE) 
2020/1294 da Comissão14 cumpririam esta 
obrigação para os Estados-Membros 
envolvidos.

__________________ __________________
14 Regulamento de Execução (UE) 
2020/1294 da Comissão, de 15 de setembro 
de 2020, relativo ao mecanismo de 
financiamento da energia renovável da 
União (JO L 303 de 17.9.2020, p. 1).

14 Regulamento de Execução (UE) 
2020/1294 da Comissão, de 15 de setembro 
de 2020, relativo ao mecanismo de 
financiamento da energia renovável da 
União (JO L 303 de 17.9.2020, p. 1).

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Cada Estado-Membro deve 
implementar um processo que assegure a 
coordenação entre todas as autoridades 
competentes nacionais, regionais e locais 
no planeamento a montante dos cenários 
de implantação da energia renovável a 
curto, médio e longo prazo. A fim de 
assegurar uma abordagem ascendente, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
autoridades locais e regionais realizem 
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um levantamento e um planeamento 
integrados das fontes de energia 
renováveis locais e incentivem os 
municípios de menor dimensão a fazerem 
o mesmo, numa base voluntária.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) São necessários dados e 
informações exatos a nível nacional, 
regional e local, a fim de contribuir para 
a transição para um sistema energético 
baseado em tecnologias renováveis. Estes 
dados podem ser obtidos a partir de 
diferentes fontes, que vão desde 
dispositivos inteligentes a sistemas de 
observação da Terra, como o Copernicus, 
e o Observatório Rural a criar em breve.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Todos os domínios das políticas da 
UE devem orientar as suas ações para as 
metas climáticas recentemente 
estabelecidas e alcançar a neutralidade 
climática. É o caso da política de coesão, 
que, durante mais de vinte anos, 
contribuiu para descarbonizar a 
economia, fornecendo simultaneamente 
exemplos e boas práticas que podem ser 
refletidos noutras dimensões políticas, 
como a alteração da presente diretiva. A 
política de coesão não só oferece 
oportunidades de investimento para 
responder às necessidades locais e 
regionais através dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento (FEEI) 
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como também proporciona um quadro 
político integrado para reduzir as 
diferenças de desenvolvimento entre as 
regiões europeias e ajuda-as a fazer face 
aos múltiplos desafios que se lhes 
colocam em termos de desenvolvimento, 
nomeadamente através da proteção do 
ambiente, de emprego de elevada 
qualidade e do desenvolvimento 
equitativo, inclusivo e sustentável.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-D) É necessária flexibilidade 
adicional para levar em conta 
considerações nacionais baseadas em 
avaliações de impacto.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 7-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-E) As autoridades locais e regionais 
desempenham um papel muito importante 
num sistema energético integrado e 
descentralizado. É, por conseguinte, 
oportuno que a Comissão apoie as 
autoridades locais e regionais para que 
trabalhem além-fronteiras, ajudando-os a 
criar mecanismos de cooperação, 
incluindo o Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial (AECT).

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 7-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-F) A transição para a neutralidade 
climática deve ser justa e inclusiva, com 
especial destaque para as pessoas que 
vivem em zonas rurais e remotas e, mais 
especificamente, nos territórios mais 
afetados pela transição para a 
neutralidade climática, evitando todo e 
qualquer aumento das disparidades 
regionais e capacitando os trabalhadores 
e as comunidades locais e regionais. Por 
outro lado, as especificidades de todas as 
regiões, tal como definidas no artigo 174.º 
do TFUE, devem refletir-se plenamente 
no processo de transição, dando, em 
particular, especial atenção às zonas 
rurais, às zonas afetadas pela transição 
industrial e às regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e 
permanentes, com vista a assegurar o 
desenvolvimento harmonioso global de 
todas estas regiões. A este respeito, os 
planos nacionais devem integrar as 
especificidades das suas regiões, a fim de 
combater a crise climática e tornar as 
comunidades locais mais resilientes.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 7-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-G) As ilhas, as pequenas ilhas e as 
regiões ultraperiféricas e periféricas têm 
um enorme potencial na produção de 
energia renovável e são laboratórios 
estratégicos para a aplicação de soluções 
políticas inovadoras e de medidas técnicas 
para concretizar a transição energética, 
reduzir as emissões de CO2 e assegurar a 
independência energética, o que lhes 
permite desempenhar um papel 
fundamental na investigação sobre as 
alterações climáticas e a biodiversidade e 
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as torna um exemplo para o resto da 
União. Estas regiões devem poder aceder 
a recursos económicos suficientes e a 
formação adequada para levarem a cabo 
intervenções integradas, setoriais e 
inovadoras a favor das infraestruturas e 
do desenvolvimento económico local.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Considerando 7-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-H) Os mecanismos de financiamento 
europeus, como o Mecanismo Interligar a 
Europa e o Fundo de Inovação, devem 
financiar também projetos de cooperação 
transfronteiriça de pequena dimensão e a 
interligação transfronteiriça entre 
Estados-Membros e regiões.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Considerando 7-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-I) A política de coesão assegura uma 
maior coerência e coordenação entre o 
domínio da coesão e outros domínios 
legislativos da UE, melhorando a 
integração dos aspetos climáticos nas 
políticas, formulando políticas mais 
eficazes baseadas nas fontes, 
proporcionando financiamento específico 
da UE e, consequentemente, melhorando 
a execução das políticas climáticas no 
terreno.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Considerando 7-J (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-J) É fundamental respeitar 
plenamente os princípios da governação a 
vários níveis e da parceria na transição 
para uma economia com impacto neutro 
no clima, uma vez que as autoridades 
locais e regionais têm competências 
diretas em matéria de ambiente e 
alterações climáticas, sendo responsáveis 
pela execução de 90 % das medidas de 
adaptação às alterações climáticas e 70 % 
das ações de atenuação das alterações 
climáticas. Além disso, estas autoridades 
também desenvolvem, junto dos cidadãos, 
ações que visam promover uma atitude 
respeitadora do ambiente, nomeadamente 
no que se refere à gestão de resíduos, à 
mobilidade inteligente, à habitação 
sustentável e ao consumo de energia.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Estratégia para a Energia de 
Fontes Renováveis ao Largo introduz um 
objetivo ambicioso de 300 GW de energia 
eólica marítima e de 40 GW de energia 
oceânica em todas as bacias marítimas da 
União até 2050. Para assegurar esta 
mudança, os Estados-Membros terão de 
trabalhar em conjunto além-fronteiras ao 
nível das bacias marítimas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
definir conjuntamente a quantidade de 
produção de energia de fontes renováveis 
ao largo a implantar em cada bacia 
marítima até 2050, com etapas intermédias 
em 2030 e 2040. Estes objetivos devem 
refletir-se nos planos nacionais atualizados 
em matéria de energia e clima que serão 
apresentados em 2023 e 2024 em 
conformidade com o Regulamento (UE) 

(8) A Estratégia para a Energia de 
Fontes Renováveis ao Largo introduz um 
objetivo ambicioso de 300 GW de energia 
eólica marítima e de 40 GW de energia 
oceânica em todas as bacias marítimas da 
União até 2050. Para assegurar esta 
mudança, os Estados-Membros e as 
autoridades locais e regionais 
competentes terão de trabalhar em 
conjunto além-fronteiras ao nível das 
bacias marítimas. Por conseguinte, os 
Estados-Membros e os seus intervenientes 
regionais e locais pertinentes devem 
definir conjuntamente, a quantidade de 
produção de energia de fontes renováveis 
ao largo a implantar em cada bacia 
marítima até 2050, com etapas intermédias 
em 2030 e 2040, devendo atribuir espaço 
adequado a tal produção no seu plano de 
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2018/1999. Ao definir a quantidade, os 
Estados-Membros devem ter em conta o 
potencial de energia de fontes renováveis 
ao largo de cada bacia marítima, a proteção 
do ambiente, a adaptação às alterações 
climáticas e outras utilizações do mar, bem 
como os objetivos de descarbonização da 
União. Além disso, cada vez mais os 
Estados-Membros devem considerar a 
possibilidade de combinar a produção de 
energia renovável ao largo com linhas de 
transporte que interliguem vários 
Estados-Membros, sob a forma de projetos 
híbridos ou, numa fase posterior, de uma 
rede mais em malha. Tal permitiria o fluxo 
de eletricidade em diferentes direções, com 
a consequente maximização do bem-estar 
socioeconómico, a otimização das despesas 
com infraestruturas e uma utilização mais 
sustentável do mar.

ordenamento do espaço marítimo. Estes 
objetivos devem refletir-se nos planos 
nacionais atualizados em matéria de 
energia e clima que serão apresentados em 
2023 e 2024 em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999. Ao definir a 
quantidade, deve ter-se em conta o 
potencial de energia de fontes renováveis 
ao largo de cada bacia marítima, a 
viabilidade técnica e económica da 
infraestrutura da rede de transporte, a 
proteção do ambiente e da paisagem e a 
biodiversidade, a adaptação às alterações 
climáticas e outras utilizações do mar, 
sobretudo as atividades que já têm lugar 
nas zonas afetadas, os possíveis danos 
para o ambiente, o artigo 2.º do Acordo de 
Paris, bem como os objetivos de 
descarbonização da União. Os 
Estados-Membros devem ainda assumir 
plenamente o papel de liderança das 
regiões insulares e ultraperiféricas 
europeias no aumento da produção de 
energia eólica marítima e oceânica e 
devem garantir a possibilidade de incluir 
as comunidades de energias renováveis 
em projetos relacionados com energia de 
fontes renováveis ao largo. Além disso, 
cada vez mais os Estados-Membros e as 
suas autoridades competentes devem 
considerar a possibilidade de combinar a 
produção de energia renovável ao largo 
com linhas de transporte que interliguem 
vários Estados-Membros, sob a forma de 
projetos híbridos ou, numa fase posterior, 
de uma rede mais em malha. Tal permitiria 
o fluxo de eletricidade em diferentes 
direções, com a consequente maximização 
do bem-estar socioeconómico, a 
otimização das despesas com 
infraestruturas e uma utilização mais 
sustentável do mar. Os Estados-Membros 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
poderiam recorrer ao processo de 
ordenamento do espaço marítimo para 
assegurar uma abordagem sólida da 
participação do público que permita que 
os pontos de vista de todas as partes 
interessadas e das comunidades costeiras, 
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bem como as atividades já em curso nas 
zonas afetadas, sejam tidos em conta. Do 
mesmo modo, ao instalarem novos 
parques eólicos, os Estados-Membros 
devem evitar que a sua localização entre 
em conflito com as rotas de aves 
migratórias, devendo também aplicar as 
melhores práticas para evitar a morte de 
aves. A fim de reforçar a ampla aceitação 
por parte do público, os Estados-Membros 
devem (de forma facultativa) assegurar a 
possibilidade de incluir as comunidades 
de energia renovável em projetos 
conjuntos de cooperação no domínio da 
energia marítima renovável.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As condições tidas como 
necessárias para explorar o potencial de 
energia de fontes renováveis nos mares e 
oceanos europeus, incluindo as ilhas e as 
regiões ultraperiféricas, são variáveis. Por 
conseguinte, a União Europeia está 
empenhada em criar tecnologias 
alternativas, específicas para essas zonas 
de particular interesse, que não tenham 
um impacto negativo no ambiente 
marinho.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Para explorar o potencial de 
energia de fontes renováveis de todos os 
mares e oceanos europeus, é necessário 
ter em conta a diversidade geográfica e as 
utilizações alternativas do ambiente 
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marinho e dispor de um conjunto muito 
mais amplo de soluções tecnológicas. Tais 
soluções incluem a energia eólica ao 
largo flutuante e solar, a energia das 
ondas, das correntes e das marés, o 
diferencial de gradiente térmico ou de 
salinidade, o aquecimento e arrefecimento 
marinhos, a energia geotérmica e a 
biomassa marinha (algas).

Alteração 41

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado dos contratos de 
aquisição de eletricidade renovável está em 
rápido crescimento e proporciona uma via 
complementar para o mercado da produção 
de eletricidade a partir de fontes 
renováveis, para além dos regimes de apoio 
dos Estados-Membros ou da venda direta 
no mercado grossista da eletricidade. Ao 
mesmo tempo, o mercado dos contratos de 
aquisição de eletricidade renovável 
continua a ser limitado a um pequeno 
número de Estados-Membros e grandes 
empresas, permanecendo em grande parte 
do mercado da União importantes 
obstáculos administrativos, técnicos e 
financeiros. As medidas previstas no 
artigo 15.º para incentivar a adoção de 
contratos de aquisição de eletricidade 
renovável devem, por conseguinte, ser 
reforçadas, explorando a utilização de 
garantias de crédito para reduzir os riscos 
financeiros destes contratos, tendo em 
conta que estas garantias, quando públicas, 
não devem excluir o financiamento 
privado.

(9) O mercado dos contratos de 
aquisição de eletricidade renovável está em 
rápido crescimento e proporciona uma via 
complementar para o mercado da produção 
de eletricidade a partir de fontes 
renováveis, para além dos regimes de apoio 
dos Estados-Membros ou da venda direta 
no mercado grossista da eletricidade. Ao 
mesmo tempo, estes acordos 
proporcionam ao produtor a segurança de 
um determinado rendimento, enquanto o 
utilizador pode beneficiar de um preço 
estável da eletricidade. O mercado dos 
contratos de aquisição de eletricidade 
renovável continua a ser limitado a um 
pequeno número de Estados-Membros e 
grandes empresas, permanecendo em 
grande parte do mercado da União 
importantes obstáculos administrativos, 
técnicos e financeiros. As medidas 
previstas no artigo 15.º para incentivar a 
adoção de contratos de aquisição de 
eletricidade renovável devem, por 
conseguinte, ser reforçadas, explorando a 
utilização de garantias de crédito para 
reduzir os riscos financeiros destes 
contratos, tendo em conta que estas 
garantias, quando públicas, não devem 
excluir o financiamento privado.
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Alteração 42

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É necessária uma maior 
racionalização, flexibilidade e 
simplificação dos procedimentos 
administrativos e de concessão de 
licenças, especialmente para os projetos 
relacionados com os programas da 
política de coesão, a fim de reduzir a 
carga administrativa tanto para os 
projetos de energias renováveis como para 
os projetos de infraestruturas de rede 
conexos. Os Estados-Membros definem 
um conjunto mínimo de regras claras e 
gerais a nível da UE para facilitar e 
acelerar os processos de transposição 
nacionais, a aplicação homogénea em 
toda a UE dos procedimentos de 
concessão de licenças e o 
acompanhamento ex post pela Comissão 
das medidas adotadas pelos 
Estados-Membros. Tais regras preveem 
um processo integrado ou coordenado 
para as instalações de energia renovável e 
as infraestruturas da rede de transporte 
que são essenciais para a sua integração 
no sistema energético e procedimentos de 
concessão de licenças simplificados para 
projetos que preencham critérios bem 
definidos.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) As autoridades locais e regionais 
têm um papel fundamental no que toca a 
aproximar mais a Europa da consecução 
das suas metas em matéria de clima e 
energia. A produção de energia a nível 
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local é essencial para promover a 
produção de energia renovável e reduzir a 
dependência energética externa e as taxas 
de pobreza energética.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os edifícios têm um grande 
potencial inexplorado para contribuir 
eficazmente para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa na União. 
Será necessária a descarbonização do 
aquecimento e arrefecimento neste setor 
através de uma maior quota na produção e 
utilização de energias renováveis, a fim de 
cumprir a ambição estabelecida no Plano 
para atingir a Meta Climática para alcançar 
o objetivo da União de neutralidade 
climática. Todavia, os progressos na 
utilização de energias renováveis para fins 
de aquecimento e arrefecimento 
estagnaram na última década, dependendo, 
em grande medida, do aumento da 
utilização da biomassa. Sem o 
estabelecimento de objetivos para 
aumentar a produção e a utilização de 
energias renováveis nos edifícios, não 
haverá capacidade para acompanhar os 
progressos e identificar estrangulamentos 
na adoção das energias renováveis. Além 
disso, a criação de objetivos proporcionará 
um sinal a longo prazo aos investidores, 
incluindo para o período imediatamente 
após 2030. Isto complementará as 
obrigações relacionadas com a eficiência 
energética e o desempenho energético dos 
edifícios. Por conseguinte, devem 
estabelecer-se metas indicativas para a 
utilização de energias renováveis nos 
edifícios, a fim de orientar e incentivar os 
esforços dos Estados-Membros para 
explorar o potencial de utilização e 
produção de energias renováveis nos 

(11) Os edifícios têm um grande 
potencial inexplorado para contribuir 
eficazmente para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e para a 
consecução dos objetivos da União em 
matéria de energia renovável e de 
eficiência energética. Será necessária a 
descarbonização do aquecimento e 
arrefecimento neste setor através de uma 
maior quota na produção e utilização de 
energias renováveis, a fim de cumprir a 
ambição estabelecida no Plano para atingir 
a Meta Climática para alcançar o objetivo 
da União de neutralidade climática. 
Todavia, os progressos na utilização de 
energias renováveis para fins de 
aquecimento e arrefecimento estagnaram 
na última década, dependendo, em grande 
medida, do aumento da utilização da 
biomassa. Sem o estabelecimento de 
objetivos para aumentar a produção e a 
utilização de energias renováveis nos 
edifícios, em conformidade com o 
princípio da prioridade à eficiência 
energética, não haverá capacidade para 
acompanhar os progressos e identificar 
estrangulamentos na adoção das energias 
renováveis. Além disso, a criação de 
objetivos proporcionará um sinal a longo 
prazo aos investidores, incluindo para o 
período imediatamente após 2030. Isto 
complementará as obrigações relacionadas 
com a eficiência energética e o 
desempenho energético dos edifícios. Por 
conseguinte, devem estabelecer-se metas 
indicativas para a utilização de energias 
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edifícios, incentivar o desenvolvimento e a 
integração de tecnologias que produzam 
energia renovável, proporcionando 
simultaneamente segurança aos 
investidores e participação ao nível local.

renováveis nos edifícios, a fim de orientar 
e incentivar os esforços dos 
Estados-Membros para explorar o 
potencial de utilização e produção de 
energias renováveis nos edifícios, 
incentivar o desenvolvimento e a 
integração de tecnologias que produzam 
energia renovável e contribuir para a sua 
integração eficiente no sistema 
energético, proporcionando 
simultaneamente segurança aos 
investidores e participação ao nível local e 
contribuindo para a eficiência do sistema. 
Por último, uma vez que a produção de 
energia renovável ocorre frequentemente 
a nível local e regional e depende das 
PME locais e regionais, os 
Estados-Membros têm de envolver 
plenamente as autoridades locais e 
regionais na definição das metas e no 
apoio às medidas políticas.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um número insuficiente de 
trabalhadores qualificados, em especial 
instaladores e responsáveis pela conceção 
dos sistemas de aquecimento e 
arrefecimento a partir de energias 
renováveis, retarda a substituição dos 
sistemas de aquecimento a combustíveis 
fósseis por sistemas baseados em energias 
renováveis e constitui um obstáculo 
significativo à integração das energias 
renováveis nos edifícios, na indústria e na 
agricultura. Os Estados-Membros devem 
cooperar com os parceiros sociais e as 
comunidades de energias renováveis para 
prever as competências que serão 
necessárias. Deve disponibilizar-se e 
conceber-se um número suficiente de 
programas de formação de elevada 
qualidade e de possibilidades de 

(12) Um número insuficiente de 
trabalhadores qualificados, em especial 
instaladores e responsáveis pela conceção 
dos sistemas de aquecimento e 
arrefecimento a partir de energias 
renováveis, retarda a substituição dos 
sistemas de aquecimento a combustíveis 
fósseis por sistemas baseados em energias 
renováveis, incluindo sistemas solares 
térmicos, sistemas solares fotovoltaicos, 
sistemas geotérmicos superficiais, bombas 
de calor e sistemas de armazenamento de 
energia, e constitui um obstáculo 
significativo à integração das energias 
renováveis nos edifícios, na indústria e na 
agricultura. A melhoria das competências 
através de programas de formação para 
instaladores e responsáveis pela conceção 
sobre tecnologias de aquecimento e 
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certificação que garantam uma instalação 
adequada e um funcionamento fiável de 
uma vasta gama de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento a partir de 
fontes renováveis, de modo a atrair a 
participação nesses programas de formação 
e sistemas de certificação. Os 
Estados-Membros devem ponderar as 
medidas a tomar para atrair os grupos 
atualmente sub-representados nas áreas de 
atividade em questão. A lista de 
instaladores formados e certificados deve 
ser tornada pública, a fim de garantir a 
confiança dos consumidores e o acesso 
fácil a competências de conceção e 
instalador adaptadas, garantindo a 
instalação e o funcionamento adequados de 
aquecimento e arrefecimento a partir de 
energias renováveis.

arrefecimento a partir de energias 
renováveis e de armazenamento de 
energia renovável deve ser gerida a nível 
local e regional. Os Estados-Membros 
devem cooperar com as empresas, as 
autoridades regionais e educativas, os 
parceiros sociais e as comunidades de 
energias renováveis para prever as 
competências que serão necessárias. Deve 
disponibilizar-se e conceber-se um número 
suficiente de programas de formação de 
elevada qualidade e de possibilidades de 
certificação que garantam uma instalação 
adequada e um funcionamento fiável de 
uma vasta gama de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento a partir de 
fontes renováveis, de modo a atrair a 
participação nesses programas de formação 
e sistemas de certificação. Devem ser 
mantidos os cursos de formação e as 
qualificações já adquiridas pelos 
operadores com base na legislação 
anterior. Os Estados-Membros e as 
autoridades locais e regionais devem 
ponderar as medidas a tomar para atrair os 
grupos atualmente sub-representados nas 
áreas de atividade em questão, incluindo 
através da utilização de recursos 
reservados para o Fundo Social Europeu 
Mais (FSE+). Devem também estudar 
formas de incentivar a promoção de 
competências novas e melhoradas, 
destinadas a apoiar especificamente um 
emprego estável, local e de elevada 
qualidade nas comunidades rurais. A lista 
de instaladores formados e certificados 
deve ser tornada pública e amplamente 
divulgada, a fim de garantir a confiança 
dos consumidores e o acesso fácil a 
competências de conceção e instalador 
adaptadas, garantindo a instalação e o 
funcionamento adequados de aquecimento 
e arrefecimento a partir de energias 
renováveis.

Alteração 46

Proposta de diretiva
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Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A transição para um sistema 
energético mais integrado e que apoia a 
energia limpa e uma economia com 
impacto neutro no clima deve assegurar 
novas oportunidades de formação 
profissional e prevenir as perdas de postos 
de trabalho.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O desenvolvimento de 
infraestruturas para as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano deve 
ser intensificado e orientado para a 
exploração de uma gama mais vasta de 
fontes de calor e frio renováveis de forma 
eficiente e flexível, a fim de aumentar a 
implantação das energias renováveis e 
aprofundar a integração do sistema 
energético. Por conseguinte, é conveniente 
atualizar a lista de fontes de energia 
renováveis que as redes urbanas de 
aquecimento e arrefecimento devem ter 
cada vez mais em conta e exigir a 
integração do armazenamento de energia 
térmica como fonte de flexibilidade, maior 
eficiência energética e funcionamento mais 
eficaz em termos de custos.

(14) O desenvolvimento de 
infraestruturas para as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano deve 
ser intensificado e orientado para a 
exploração de uma gama mais vasta de 
fontes de calor e frio renováveis de forma 
eficiente e flexível, a fim de aumentar a 
implantação das energias renováveis e 
aprofundar a integração do sistema 
energético. Por conseguinte, é 
indispensável que os Estados-Membros 
apoiem a renovação das redes existentes 
de aquecimento e arrefecimento urbano 
que utilizam fontes de energia renováveis 
e o desenvolvimento de redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano de 
quarta e quinta geração altamente 
eficientes e alimentadas exclusivamente 
por fontes de energia renováveis e por 
calor ou frio residuais, atualizem a lista de 
fontes de energia renováveis que as redes 
de aquecimento e arrefecimento urbano 
devem ter cada vez mais em conta e exijam 
a integração do armazenamento de energia 
térmica como fonte de flexibilidade, maior 
eficiência energética e funcionamento mais 
eficaz em termos de custos.
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Alteração 48

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os ativos de armazenamento 
distribuídos, tais como baterias domésticas 
e baterias de veículos elétricos, têm 
potencial para oferecer à rede uma 
flexibilidade considerável e serviços de 
compensação através da agregação. A fim 
de facilitar o desenvolvimento desses 
serviços, as disposições regulamentares 
relativas à ligação e ao funcionamento dos 
ativos de armazenamento, tais como 
tarifas, prazos de compromisso e 
especificações de ligação, deverão ser 
concebidas de forma a não prejudicar o 
potencial de todos os ativos de 
armazenamento, incluindo os de pequena 
dimensão e móveis, de oferecerem ao 
sistema flexibilidade e serviços de 
compensação e de contribuírem para uma 
maior penetração da eletricidade renovável, 
em comparação com os ativos de 
armazenamento fixos de maior dimensão.

(19) Os recursos energéticos 
descentralizados, tais como a produção 
distribuída de energia renovável, a 
resposta à procura, os dispositivos 
inteligentes de aquecimento e 
arrefecimento, os reservatórios de água 
quente, o armazenamento de energia 
térmica, os ativos de armazenamento 
distribuídos, tais como baterias domésticas 
e baterias de veículos elétricos, sistemas 
inteligentes de aquecimento e 
arrefecimento e outros dispositivos 
inteligentes, têm potencial para oferecer à 
rede e ao sistema energético uma 
flexibilidade considerável e serviços de 
compensação através da agregação. A fim 
de facilitar o desenvolvimento desses 
dispositivos e serviços conexos, as 
disposições regulamentares relativas à 
ligação e ao funcionamento da produção 
distribuída e dos ativos de armazenamento, 
tais como tarifas, prazos de compromisso e 
especificações de ligação, deverão ser 
concebidas de forma a não prejudicar o 
potencial de todos esses ativos de 
armazenamento, incluindo os de pequena 
dimensão e móveis, de oferecerem ao 
sistema flexibilidade e serviços de 
compensação e de contribuírem para uma 
maior penetração da eletricidade renovável, 
em comparação com os ativos de 
armazenamento fixos de maior dimensão. 
Os Estados-Membros devem também 
proporcionar condições de concorrência 
equitativas para os intervenientes no 
mercado de menor dimensão, em especial 
as comunidades de energia renovável, 
para que estes possam participar no 
mercado sem terem de enfrentar encargos 
administrativos ou regulamentares 
desproporcionados.
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Alteração 49

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O aumento da ambição no setor do 
aquecimento e arrefecimento é 
fundamental para atingir o objetivo global 
em matéria de energias renováveis, uma 
vez que o aquecimento e o arrefecimento 
constituem cerca de metade do consumo de 
energia da União, abrangendo uma vasta 
gama de utilizações finais e tecnologias 
nos edifícios, na indústria e no 
aquecimento e arrefecimento urbano. A 
fim de acelerar o aumento das energias 
renováveis no setor do aquecimento e 
arrefecimento, deve ser tornado obrigatório 
um aumento anual de 1,1 pontos 
percentuais a nível dos Estados-Membros, 
no mínimo, para todos os 
Estados-Membros. Para os 
Estados-Membros que já têm quotas de 
energias renováveis superiores a 50 % no 
setor do aquecimento e arrefecimento, 
deverá continuar a ser possível aplicar 
apenas metade da taxa de aumento anual 
obrigatória e os Estados-Membros com 
60 % ou mais podem contabilizar essa 
percentagem como cumprindo a taxa média 
anual de aumento em conformidade com o 
artigo 23.º, n.º 2, alíneas b) e c). Além 
disso, devem ser criadas dotações 
complementares específicas para cada 
Estado-Membro, redistribuindo os esforços 
adicionais para o nível desejado de 
energias renováveis em 2030 entre os 
Estados-Membros com base no PIB e na 
relação custo-eficácia. Deve também ser 
incluída na Diretiva (UE) 2018/2001 uma 
lista mais alargada de medidas diferentes a 
fim de facilitar o aumento da quota de 
energias renováveis no setor do 
aquecimento e arrefecimento. Os 
Estados-Membros podem implementar 

(23) O aumento da ambição no setor do 
aquecimento e arrefecimento é 
fundamental para atingir o objetivo global 
em matéria de energias renováveis, uma 
vez que o aquecimento e o arrefecimento 
constituem cerca de metade do consumo de 
energia da União, abrangendo uma vasta 
gama de utilizações finais e tecnologias 
nos edifícios, na indústria e no 
aquecimento e arrefecimento urbano. A 
fim de acelerar o aumento das energias 
renováveis no setor do aquecimento e 
arrefecimento, deve ser tornado obrigatório 
um aumento anual de 1,1 pontos 
percentuais a nível dos Estados-Membros, 
no mínimo, para todos os 
Estados-Membros. Para os 
Estados-Membros que já têm quotas de 
energias renováveis superiores a 50 % no 
setor do aquecimento e arrefecimento, 
deverá continuar a ser possível aplicar 
apenas metade da taxa de aumento anual 
obrigatória e os Estados-Membros com 
60 % ou mais podem contabilizar essa 
percentagem como cumprindo a taxa média 
anual de aumento em conformidade com o 
artigo 23.º, n.º 2, alíneas b) e c). Além 
disso, devem ser criadas dotações 
complementares específicas para cada 
Estado-Membro, redistribuindo os esforços 
adicionais para o nível desejado de 
energias renováveis em 2030 entre os 
Estados-Membros com base no PIB e na 
relação custo-eficácia e os 
Estados-Membros devem realizar, com a 
participação das autoridades locais e 
regionais, uma avaliação do seu potencial 
de energia proveniente de fontes 
renováveis no setor do aquecimento e 
arrefecimento e da utilização de calor e 
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uma ou mais medidas da lista de medidas. frio residuais inevitáveis, em plena 
conformidade com o princípio da 
prioridade à eficiência energética. Deve 
também ser incluída na 
Diretiva (UE) 2018/2001 uma lista mais 
alargada de medidas diferentes a fim de 
facilitar o aumento da quota de energias 
renováveis no setor do aquecimento e 
arrefecimento. Os Estados-Membros 
podem implementar uma ou mais medidas 
da lista de medidas. Ao adotarem e 
aplicarem essas medidas, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
acessibilidade a todos os consumidores, 
em especial as famílias com baixos 
rendimentos ou em situação vulnerável, e 
exigir que uma parte significativa dessas 
medidas seja aplicada prioritariamente 
nos agregados familiares com baixos 
rendimentos em risco de pobreza 
energética e na habitação social.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A utilização de combustíveis 
renováveis e de eletricidade renovável nos 
transportes pode contribuir para a 
descarbonização do setor dos transportes 
da União de uma forma eficaz em termos 
de custos e melhorar, entre outros aspetos, 
a diversificação energética nesse setor, 
promovendo simultaneamente a inovação, 
o crescimento e o emprego na economia da 
União e reduzindo a dependência das 
importações de energia. A fim de alcançar 
o objetivo aumentado de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
definido pela União, o nível de energia 
renovável fornecida a todos os modos de 
transporte na União deverá ser aumentado. 
Exprimir o objetivo dos transportes como 
um objetivo de redução da intensidade de 
gases com efeito de estufa estimularia uma 

(29) A utilização de combustíveis 
renováveis e de eletricidade renovável nos 
transportes pode contribuir para a 
descarbonização do setor dos transportes 
da União de uma forma eficaz em termos 
de custos e melhorar, entre outros aspetos, 
a diversificação energética nesse setor, 
promovendo simultaneamente a inovação, 
o crescimento e o emprego na economia da 
União e reduzindo a dependência das 
importações de energia. A fim de alcançar 
o objetivo aumentado de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
definido pela União, o nível de energia 
renovável fornecida a todos os modos de 
transporte na União deverá ser aumentado. 
Exprimir o objetivo dos transportes como 
um objetivo de redução da intensidade de 
gases com efeito de estufa estimularia uma 
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utilização crescente dos combustíveis com 
melhor relação custo-eficácia e com 
melhor desempenho, em termos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, 
nos transportes. Além disso, um objetivo 
de redução da intensidade dos gases com 
efeito de estufa estimularia a inovação e 
estabeleceria um parâmetro de referência 
claro para comparar os tipos de 
combustível e a eletricidade produzida a 
partir de fontes renováveis em função da 
sua intensidade de emissão de gases com 
efeito de estufa. Adicionalmente, o 
aumento do nível do objetivo baseado na 
energia para os biocombustíveis avançados 
e o biogás e a introdução de um objetivo 
para os combustíveis renováveis de origem 
não biológica assegurariam uma maior 
utilização dos combustíveis renováveis 
com menor impacto ambiental nos modos 
de transporte que são difíceis de eletrificar. 
A consecução desses objetivos deve ser 
assegurada através de obrigações impostas 
aos fornecedores de combustíveis, bem 
como de outras medidas incluídas no 
[Regulamento (UE) 2021/XXX relativo à 
utilização de combustíveis renováveis e 
com baixo teor de carbono nos transportes 
marítimos — FuelEU Transportes 
Marítimos — e no Regulamento (UE) 
2021/XXX relativo à garantia de condições 
de concorrência equitativas para o 
transporte aéreo sustentável]. As 
obrigações específicas para os 
fornecedores de combustíveis para a 
aviação devem ser estabelecidas apenas 
nos termos do [Regulamento (UE) 
2021/XXX relativo à garantia de condições 
de concorrência equitativas para o 
transporte aéreo sustentável].

utilização crescente dos combustíveis com 
melhor relação custo-eficácia e com 
melhor desempenho, em termos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, 
nos transportes. Além disso, um objetivo 
de redução da intensidade dos gases com 
efeito de estufa estimularia a inovação e 
estabeleceria um parâmetro de referência 
claro para comparar os tipos de 
combustível e a eletricidade produzida a 
partir de fontes renováveis em função da 
sua intensidade de emissão de gases com 
efeito de estufa. No entanto, a fim de 
assegurar a consecução da meta de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade de recorrer a medidas que 
visem os volumes, o teor energético ou as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
desde que fique demonstrado que a 
redução da intensidade dos gases com 
efeito de estufa e as quotas mínimas são 
alcançadas. Adicionalmente, o aumento do 
nível do objetivo baseado na energia para 
os biocombustíveis avançados e o biogás e 
a introdução de um objetivo para os 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica assegurariam uma maior 
utilização dos combustíveis renováveis 
com menor impacto ambiental nos modos 
de transporte que são difíceis de eletrificar. 
A consecução desses objetivos deve ser 
assegurada através de obrigações impostas 
aos fornecedores de combustíveis, bem 
como de outras medidas incluídas no 
[Regulamento (UE) 2021/XXX relativo à 
utilização de combustíveis renováveis e 
com baixo teor de carbono nos transportes 
marítimos — FuelEU Transportes 
Marítimos — e no Regulamento (UE) 
2021/XXX relativo à garantia de condições 
de concorrência equitativas para o 
transporte aéreo sustentável]. As 
obrigações específicas para os 
fornecedores de combustíveis para a 
aviação devem ser estabelecidas apenas 
nos termos do [Regulamento (UE) 
2021/XXX relativo à garantia de condições 
de concorrência equitativas para o 
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transporte aéreo sustentável].

Alteração 51

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A eletromobilidade desempenhará 
um papel essencial na descarbonização do 
setor dos transportes. A fim de promover 
um maior desenvolvimento da 
eletromobilidade, os Estados-Membros 
devem criar um mecanismo de crédito que 
permita aos operadores de pontos de 
carregamento acessíveis ao público 
contribuir, através do fornecimento de 
eletricidade renovável, para o cumprimento 
da obrigação imposta pelos 
Estados-Membros aos fornecedores de 
combustíveis. Ao mesmo tempo que apoia 
a eletricidade nos transportes através desse 
mecanismo, é importante que os 
Estados-Membros continuem a estabelecer 
um elevado nível de ambição para a 
descarbonização do seu cabaz de 
combustíveis líquidos nos transportes.

(30) A eletromobilidade desempenhará 
um papel essencial na descarbonização do 
setor dos transportes. A fim de promover 
um maior desenvolvimento da 
eletromobilidade, os Estados-Membros 
devem criar um mecanismo de crédito que 
permita aos operadores de pontos de 
carregamento acessíveis ao público, bem 
como de pontos de carregamento 
privados, contribuir, através do 
fornecimento de eletricidade renovável, 
para o cumprimento da obrigação imposta 
pelos Estados-Membros aos fornecedores 
de combustíveis. Ao mesmo tempo que 
apoia a eletricidade nos transportes através 
desse mecanismo, é importante que os 
Estados-Membros continuem a estabelecer 
um elevado nível de ambição para a 
descarbonização do seu cabaz de 
combustíveis líquidos, principalmente em 
setores dos transportes difíceis de 
descarbonizar como os setores marítimo e 
aéreo.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A política da União em matéria de 
energias renováveis visa contribuir para a 
consecução dos objetivos da União 
Europeia em matéria de mitigação das 
alterações climáticas em termos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. 
Na prossecução deste objetivo, é essencial 

(31) A política da União em matéria de 
energias renováveis visa contribuir para a 
consecução dos objetivos da União 
Europeia em matéria de mitigação das 
alterações climáticas em termos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. 
Na prossecução deste objetivo, é essencial 
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contribuir também para objetivos 
ambientais mais vastos e, em especial, para 
a prevenção da perda de biodiversidade, 
que é negativamente afetada pela alteração 
indireta do uso do solo associada à 
produção de determinados 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos. Contribuir para 
estes objetivos climáticos e ambientais 
constitui uma preocupação intergeracional 
profunda e de longa data para os cidadãos 
da União e para o legislador da União. 
Consequentemente, as alterações na 
forma como o objetivo de transporte é 
calculado não devem afetar os limites 
estabelecidos quanto à forma de ter em 
conta esse objetivo em relação a 
determinados combustíveis produzidos a 
partir de culturas alimentares para 
consumo humano e animal, por um lado, e 
aos combustíveis com elevado risco de 
alteração indireta do uso do solo, por 
outro lado. Além disso, a fim de não criar 
um incentivo à utilização nos transportes 
de biocombustíveis e biogás produzidos a 
partir de culturas alimentares para 
consumo humano e animal, os 
Estados-Membros devem continuar a 
poder escolher se os contabilizam ou não 
para o objetivo em matéria de transportes. 
Se não forem contabilizados, podem 
reduzir o objetivo de redução da 
intensidade de gases com efeito de estufa 
em conformidade, partindo do princípio 
que os biocombustíveis produzidos a 
partir de culturas alimentares para 
consumo humano e animal poupam 50 % 
de emissões de gases com efeito de estufa, 
o que corresponde aos valores típicos 
estabelecidos num anexo da presente 
diretiva para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa dos modos de 
produção mais relevantes de 
biocombustíveis à base de culturas 
alimentares para consumo humano e 
animal, bem como o limiar mínimo de 
redução aplicável à maioria das 
instalações que produzem esses 

contribuir também para objetivos 
ambientais mais vastos e, em especial, para 
a prevenção da perda de biodiversidade, 
que é negativamente afetada pela alteração 
indireta do uso do solo associada à 
produção de determinados 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos com elevado 
risco de alterações indiretas do uso do 
solo. Contribuir para estes objetivos 
climáticos e ambientais constitui uma 
preocupação intergeracional profunda e de 
longa data para os cidadãos da União e 
para o legislador da União. Os 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos sustentáveis que 
asseguram a cogeração de proteínas 
valiosas para consumo humano e animal 
e não estão associados à desflorestação 
devem ser elementos essenciais da 
descarbonização dos transportes, 
evitando, dentro de um limite razoável, 
impactos negativos indesejados na 
disponibilidade de recursos alimentares 
para consumo humano e animal. Os 
Estados-Membros devem ser colocados em 
pé de igualdade na utilização que fazem 
destes biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos sustentáveis, a 
fim de alcançarem o nível mais elevado de 
redução das emissões, dentro de um limite 
comum.
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biocombustíveis.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma maior 
eficácia ambiental dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa da União 
para os combustíveis biomássicos sólidos 
em instalações de aquecimento, 
eletricidade e arrefecimento, o limiar 
mínimo para a aplicabilidade desses 
critérios deverá ser reduzido dos atuais 
20 MW para 5 MW.

(35) A fim de assegurar uma maior 
eficácia ambiental dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa da União 
para os combustíveis biomássicos sólidos 
em instalações de aquecimento, 
eletricidade e arrefecimento, o limiar 
mínimo para a aplicabilidade desses 
critérios deverá ser reduzido dos atuais 
20 MW para 10 MW a partir de 2027.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Diretiva (UE) 2018/2001 
reforçou o quadro de sustentabilidade da 
bioenergia e de redução dos gases com 
efeito de estufa, definindo critérios para 
todos os setores de utilização final. 
Estabeleceu regras específicas para os 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa florestal, exigindo a 
sustentabilidade das operações de abate e a 
contabilização das emissões decorrentes da 
alteração do uso do solo. Para alcançar 
uma proteção reforçada de habitats 
particularmente ricos em biodiversidade e 
ricos em carbono, tais como as florestas 
primárias, as florestas ricas em 
biodiversidade, os prados e as turfeiras, 
devem ser introduzidas exclusões e 
limitações à fonte de biomassa florestal a 
partir dessas zonas, em conformidade com 

(36) A Diretiva (UE) 2018/2001 
reforçou o quadro de sustentabilidade da 
bioenergia e de redução dos gases com 
efeito de estufa, definindo critérios para 
todos os setores de utilização final. 
Estabeleceu regras específicas para os 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa florestal, exigindo a 
sustentabilidade das operações de abate e a 
contabilização das emissões decorrentes da 
alteração do uso do solo. Para alcançar 
uma proteção reforçada de habitats 
particularmente ricos em biodiversidade e 
ricos em carbono, tais como as florestas 
primárias, as florestas ricas em 
biodiversidade, os prados e as turfeiras, 
devem ser introduzidas exclusões e 
limitações à fonte de biomassa florestal a 
partir dessas zonas, aquando da colheita 
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a abordagem para os biocombustíveis, 
biolíquidos e combustíveis biomássicos 
produzidos a partir de biomassa agrícola. 
Além disso, os critérios de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
devem aplicar-se igualmente às 
instalações existentes baseadas na 
biomassa, a fim de garantir que a 
produção de bioenergia em todas essas 
instalações conduza a reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
comparação com a energia produzida a 
partir de combustíveis fósseis.

de biomassa de países que não cumprem 
os critérios de colheita a nível nacional ou 
infranacional ou que não dispõem de 
sistemas de gestão ao nível da área de 
aprovisionamento florestal, em 
conformidade com a abordagem para os 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa agrícola.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de reduzir os encargos 
administrativos para os produtores de 
combustíveis renováveis e de combustíveis 
de carbono reciclado e para os 
Estados-Membros, nos casos em que a 
Comissão tenha reconhecido, através de 
um ato de execução, regimes voluntários 
ou nacionais como apresentando provas ou 
fornecendo dados exatos sobre o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, bem como 
de outros requisitos estabelecidos na 
presente diretiva, os Estados-Membros 
deverão aceitar os resultados da 
certificação emitida por esses regimes no 
âmbito do reconhecimento da Comissão. A 
fim de reduzir os encargos para as 
pequenas instalações, os Estados-Membros 
devem estabelecer um mecanismo de 
verificação simplificado para as instalações 
com uma potência compreendida entre 5 e 
10 MW.

(37) A fim de reduzir os encargos 
administrativos para os produtores de 
combustíveis renováveis e de combustíveis 
de carbono reciclado e para os 
Estados-Membros, nos casos em que a 
Comissão tenha reconhecido, através de 
um ato de execução, regimes voluntários 
ou nacionais como apresentando provas ou 
fornecendo dados exatos sobre o 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, bem como 
de outros requisitos estabelecidos na 
presente diretiva, os Estados-Membros 
deverão aceitar os resultados da 
certificação emitida por esses regimes no 
âmbito do reconhecimento da Comissão. A 
fim de reduzir os encargos para as 
pequenas instalações, os Estados-Membros 
devem estabelecer, a partir de 1 de janeiro 
de 2027, um mecanismo de verificação 
simplificado para as instalações com uma 
potência compreendida entre 10 e 20 MW.
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 36

Texto da Comissão Alteração

36) «Combustíveis renováveis de 
origem não biológica»: combustíveis 
líquidos e gasosos cujo teor energético 
provém de fontes de energia renováveis 
distintas da biomassa;

36) «Combustíveis renováveis de 
origem não biológica»: combustíveis 
líquidos e gasosos cujo teor energético 
provém de fontes de energia renováveis;

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 14-O-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-O-A)  «Instalações estratégicas 
para a transição energética»: todas as 
instalações de transporte de energia 
necessárias para a ligação e integração 
das fontes de energia renováveis.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 14-O-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-O-B) «Prioridade à eficiência 
energética», a aceção atribuída à 
expressão no artigo 2.º, ponto 18, do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 59
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 14-O-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-O-C) «Projeto conjunto»: 
qualquer empresa comum entre regiões, 
cidades ou Estados-Membros, do ponto de 
vista jurídico, técnico ou financeiro, para 
a produção de energia renovável, a qual 
não seria possível sem essa cooperação;

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 14-O-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-O-D) «Bateria comunitária»: 
uma bateria recarregável autónoma, com 
capacidade nominal superior a 50 kWh, 
adequada para instalação e utilização 
num ambiente residencial, comercial ou 
industrial e que seja propriedade de vários 
acionistas, membros de uma comunidade 
de energia renovável, consumidores de 
energias renováveis que atuam em 
conjunto ou de uma empresa que seja 
uma comunidade de energia renovável;

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 18-B-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

18-B-A) «Combustíveis 
hipocarbónicos»: combustíveis líquidos e 
gasosos produzidos a partir de 
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matérias-primas não renováveis;

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 22-A) «Biomassa florestal»: a biomassa 
produzida com base em atividades 
florestais e a partir de resíduos 
provenientes da indústria silvícola; ao 
aplicarem a presente diretiva a nível 
nacional, os Estados-Membros podem 
declarar a biomassa como biomassa 
primária de risco caso a utilização da 
biomassa em questão como fonte de 
energia seja suscetível de acarretar riscos 
elevados para as práticas regionais de 
gestão florestal sustentável.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 22-A-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A-B) «Biomassa agrícola»: 
resíduos e detritos gerados através de 
atividades agrícolas e resultantes da 
produção, manutenção e transformação 
de produtos agrícolas, de resíduos 
animais e de resíduos da transformação 
de alimentos.
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 2 – segundo parágrafo – ponto 16 (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A)  O ponto 16 passa a ter a seguinte 
redação: 
«16) “Comunidade de energia 
renovável”: uma pessoa coletiva:
a) que, de acordo com o direito 
nacional aplicável, se baseia numa 
participação aberta e voluntária, é 
autónoma e é efetivamente controlada por 
acionistas ou membros que se encontram 
na proximidade dos projetos de energia 
renovável que são propriedade da 
entidade jurídica e que esta desenvolve;
b) cujos acionistas ou membros são 
pessoas singulares, PME ou autoridades 
locais e regionais, incluindo municípios;
c) cujo objetivo principal é 
proporcionar aos seus acionistas ou aos 
seus membros, ou às localidades onde 
desenvolve as suas atividades, benefícios 
ambientais, económicos e sociais a nível 
da comunidade, em vez de lucros 
financeiros;»

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram, 
coletivamente, que a quota de energia de 
fontes renováveis no consumo final bruto 
de energia da União seja de, pelo menos, 
40 % em 2030.

1. Os Estados-Membros asseguram, 
coletivamente, que a quota de energia de 
fontes renováveis no consumo final bruto 
de energia da União seja de, pelo menos, 
45 % em 2030. Uma vez que a produção 
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de energia renovável ocorre 
frequentemente a nível local e regional e 
depende das PME locais e regionais, os 
Estados-Membros têm de envolver 
plenamente as autoridades locais e 
regionais na definição das metas e no 
apoio às medidas políticas.

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para assegurar que a energia 
produzida a partir de biomassa seja 
produzida de forma a minimizar os efeitos 
de distorção indevida no mercado das 
matérias-primas da biomassa e os impactos 
nocivos na biodiversidade. Para o efeito, 
devem ter em conta a hierarquia dos 
resíduos estabelecida no artigo 4.º da 
Diretiva 2008/98/CE e o princípio da 
utilização em cascata referido no terceiro 
parágrafo.

3. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas, nos seus regimes de apoio, para 
assegurar que a energia produzida a partir 
de biomassa seja produzida de forma a 
minimizar os efeitos de distorção indevida 
no mercado das matérias-primas da 
biomassa e os impactos nocivos na 
biodiversidade ou no clima. Para o efeito, 
devem aplicar (conforme referido na 
diretiva, por oposição a «implementar») a 
hierarquia dos resíduos estabelecida no 
artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE e as 
orientações relativas à utilização em 
cascata referidas no terceiro parágrafo.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – primeiro parágrafo – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a utilização de toros para serrar, 
madeira para folhear, cepos e raízes para 
produzir energia;

Suprimido
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Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – primeiro parágrafo – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) as práticas que não estejam em 
conformidade com o ato delegado referido 
no terceiro parágrafo.

Suprimido

Alteração 69

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

Texto da Comissão 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 um 
novo regime de 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:

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

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 numa instalação que 
tenha realizado uma avaliação para 
provar a sua prontidão para a aplicação 
da captura e armazenamento de CO2 
proveniente da biomassa e satisfazer os 
requisitos previstos no artigo 29.º, n.º 11, 
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segundo parágrafo.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – primeiro parágrafo – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) a cogeração não for técnica ou 
comercialmente viável.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – primeiro parágrafo – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) a interrupção do apoio determinar 
a substituição da instalação por uma 
baseada em combustíveis fósseis,

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – primeiro parágrafo – subalínea ii-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-C) ser produzida numa instalação que 
faça parte de um regime de apoio 
concebido para eliminar o risco de 
segurança do aprovisionamento ou 
garantir a estabilidade da rede e cumprir 
os requisitos pertinentes estabelecidos no 
artigo 29.º, n.º 11.

Alteração 74
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – primeiro parágrafo – subalínea ii-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-D) ser produzida numa zona na qual 
não existe procura comercial de 
aquecimento.

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar um ano após [data de 
entrada em vigor da presente diretiva de 
alteração], a Comissão adota um ato 
delegado, nos termos do artigo 35.º, sobre 
a forma de aplicar o princípio da 
utilização em cascata para a biomassa, 
nomeadamente sobre a forma de 
minimizar a utilização de rolaria de 
qualidade para a produção de energia, 
com destaque para os regimes de apoio e 
tendo devidamente em conta as 
especificidades nacionais.

Suprimido

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Até 2026, a Comissão apresenta um 
relatório sobre o impacto dos regimes de 
apoio à biomassa dos Estados-Membros, 
nomeadamente sobre a biodiversidade e 
eventuais distorções do mercado, e 

Até 2026, a Comissão apresenta um 
relatório sobre o impacto dos regimes de 
apoio à biomassa dos Estados-Membros, 
nomeadamente sobre a biodiversidade e 
eventuais distorções do mercado, o 
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avaliará a possibilidade de novas 
limitações dos regimes de apoio à 
biomassa florestal.

aumento da produção de energia a partir 
de bioenergia (tal como recomendado pela 
Agência Internacional de Energia no seu 
plano de 10 pontos para a União 
Europeia reduzir a sua dependência da 
importação de energia russa em mais de 
um terço, ao mesmo tempo que continua a 
promover o Pacto Ecológico Europeu) e o 
aumento da produção de biometano a 
partir de fontes de biomassa sustentáveis, 
em especial a biomassa agrícola (tal como 
recomendado pela Comissão Europeia no 
documento «REPowerEU: ação conjunta 
europeia para uma energia mais segura e 
mais sustentável a preços mais acessíveis).

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 3 – n.º 4-A

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro, que pode incluir 
regimes de apoio e facilitar a adoção de 
contratos de aquisição de eletricidade 
renovável, que permita a implantação da 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis a um nível consentâneo com o 
contributo nacional do Estado-Membro 
referido no n.º 2 e a um ritmo coerente com 
as trajetórias indicativas referidas no 
artigo 4.º, alínea a), n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999. Em 
especial, esse quadro deve eliminar os 
restantes obstáculos, incluindo os 
relacionados com os processos de 
licenciamento, a um elevado nível de 
fornecimento de eletricidade a partir de 
fontes renováveis. Ao conceberem esse 
quadro, os Estados-Membros devem ter em 
conta a eletricidade renovável adicional 
necessária para satisfazer a procura nos 
setores dos transportes, da indústria, da 
construção, do aquecimento e 

4-A. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro, que pode incluir 
regimes de apoio e facilitar a adoção de 
contratos de aquisição de eletricidade 
renovável, que permita a implantação da 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis a um nível consentâneo com o 
contributo nacional do Estado-Membro 
referido no n.º 2 e a um ritmo coerente com 
as trajetórias indicativas referidas no 
artigo 4.º, alínea a), n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999. Em 
especial, esse quadro deve eliminar os 
restantes obstáculos a um elevado nível de 
fornecimento de eletricidade a partir de 
fontes renováveis, incluindo os 
relacionados com os processos de 
licenciamento, assegurar o 
desenvolvimento das redes de transporte 
de eletricidade e das instalações 
estratégicas para a transição energética 
necessárias, incluindo medidas destinadas 
a acelerar os processos de licenciamento, 
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arrefecimento e para a produção de 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica.

e garantir sinais de preços a longo prazo 
para as decisões de investimento, 
incluindo investimentos na adequação, 
estabilidade e flexibilidade do sistema 
através de procedimentos de concurso 
competitivos, transparentes e não 
discriminatórios, que prevejam a 
remuneração dos adjudicatários com base 
nos preços de mercado. Os projetos de 
energia renovável e as redes de transporte 
conexas de interesse estratégico devem 
receber tratamento prioritário através de 
um processo simplificado de concessão de 
licenças. Ao conceberem esse quadro, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
eletricidade renovável adicional necessária 
para satisfazer a procura nos setores dos 
transportes, da indústria, da construção, do 
aquecimento e arrefecimento e para a 
produção de combustíveis renováveis de 
origem não biológica. Os 
Estados-Membros e as respetivas 
administrações subnacionais competentes 
devem envidar esforços para promover as 
tecnologias de produção de energia 
renovável mais sustentáveis, por exemplo, 
avaliando a pegada de carbono dos 
projetos incorporada e aplicando as 
melhores práticas em matéria de 
sustentabilidade no desenvolvimento dos 
projetos;

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 7 – n.º 1 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

No que respeita o primeiro parágrafo, 
alíneas a), b) ou c), para efeitos do cálculo 
da quota de consumo final bruto de energia 
de fontes renováveis, o gás e a eletricidade 
produzidos a partir de fontes renováveis só 
são considerados uma vez. A energia 
produzida a partir de combustíveis 

No que respeita o primeiro parágrafo, 
alíneas a), b) ou c), para efeitos do cálculo 
da quota de consumo final bruto de energia 
de fontes renováveis, o gás e a eletricidade 
produzidos a partir de fontes renováveis só 
são considerados uma vez. A eletricidade e 
a energia produzidas a partir de 
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renováveis de origem não biológica deve 
ser contabilizada no setor – eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento ou 
transportes – onde é consumida.

combustíveis renováveis de origem não 
biológica devem ser contabilizadas no 
setor – eletricidade, aquecimento e 
arrefecimento ou transportes e 
contabilizadas no Estado-Membro – onde 
são consumidas, apenas se for 
previamente acordada uma transferência 
estatística, um projeto conjunto ou um 
regime de apoio conjunto entre os 
Estados-Membros envolvidos. Se não for 
esse o caso, quando os combustíveis 
renováveis de origem não biológica são 
consumidos por um Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro produtor, 
deve contabilizar-se um nível mínimo de 
energia no Estado-Membro em que esta é 
produzida.

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 9 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 31 de dezembro de 2025, todos 
os Estado-Membro devem acordar em 
estabelecer, pelo menos, um projeto 
conjunto com um ou mais 
Estados-Membros para a produção de 
energia renovável. A Comissão deve ser 
notificada desse acordo, incluindo a data 
em que se prevê que o projeto esteja 
operacional. Considera-se que os projetos 
financiados por contribuições nacionais ao 
abrigo do mecanismo de financiamento da 
União para as energias renováveis 
estabelecido pelo Regulamento de 
Execução (UE) 2020/129425 da Comissão 
satisfazem esta obrigação para os 
Estados-Membros envolvidos.

1-A. Até 31 de dezembro de 2025, todos 
os Estado-Membro devem acordar em 
estabelecer, pelo menos, um projeto 
conjunto com um ou mais 
Estados-Membros para a produção de 
energia renovável. A cooperação no que 
toca, por exemplo, à elaboração e à 
execução deste projeto conjunto, deve 
envolver as autoridades locais e regionais 
e os operadores privados. A Comissão 
deve ser notificada desse acordo, incluindo 
a data em que se prevê que o projeto esteja 
operacional. Considera-se que os projetos 
financiados por contribuições nacionais ao 
abrigo do mecanismo de financiamento da 
União para as energias renováveis 
estabelecido pelo Regulamento de 
Execução (UE) 2020/129425 da Comissão 
satisfazem esta obrigação para os 
Estados-Membros envolvidos. As 
autoridades locais e regionais envolvidas 
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em projetos transfronteiriços, incluindo 
estruturas conjuntas como as 
eurorregiões e os agrupamentos europeus 
de cooperação territorial (AECT), devem 
também ser elegíveis para apoio 
financeiro e assistência técnica.

__________________ __________________
25 Regulamento de Execução (UE) 
2020/1294 da Comissão, de 15 de setembro 
de 2020, relativo ao mecanismo de 
financiamento da energia renovável da 
União (JO L 303 de 17.9.2020, p. 1).

25 Regulamento de Execução (UE) 
2020/1294 da Comissão, de 15 de setembro 
de 2020, relativo ao mecanismo de 
financiamento da energia renovável da 
União (JO L 303 de 17.9.2020, p. 1).

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros ribeirinhos de 
uma bacia marítima devem cooperar para 
definir conjuntamente a quantidade de 
energia de fontes renováveis ao largo que 
planeiam produzir nessa bacia marítima até 
2050, com etapas intermédias em 2030 e 
2040. Devem ter em conta as 
especificidades e o desenvolvimento de 
cada região, o potencial de energias 
renováveis ao largo da bacia marítima e a 
importância de assegurar o respetivo 
planeamento integrado na rede. Os 
Estados-Membros devem notificar essa 
quantidade nos planos nacionais integrados 
em matéria de energia e clima atualizados 
apresentados nos termos do artigo 14.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

7-A. Os Estados-Membros ribeirinhos de 
uma bacia marítima devem cooperar para 
definir conjuntamente a quantidade de 
energia de fontes renováveis ao largo e de 
infraestruturas conexas que planeiam 
produzir nessa bacia marítima até 2050, 
com etapas intermédias em 2030 e 2040, 
devendo também atribuir espaço 
adequado, no seu plano de ordenamento 
do espaço marítimo, a essa quantidade de 
energia e infraestruturas conexas. Devem 
facilitar a coexistência com as atividades 
marítimas e ter em conta a proteção 
ambiental e da paisagem, as 
especificidades e o desenvolvimento de 
cada região, em especial, as atividades já 
em curso na zona afetada, a realidade 
socioeconómica e os eventuais danos para 
o ambiente, a viabilidade técnica e 
económica da infraestrutura da rede de 
transporte, o potencial de energias 
renováveis ao largo da bacia marítima e a 
importância de assegurar o respetivo 
planeamento integrado na rede e de 
respeitar a legislação ambiental da UE. 
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Para o efeito, deve ser simultaneamente 
reforçada a cooperação em matéria de 
ordenamento do território para as rotas 
marítimas, as pescas, as zonas protegidas 
e restritas e as infraestruturas 
energéticas, melhorada a colaboração 
entre a investigação privada e pública, 
fomentado o diálogo entre as instituições 
públicas competentes e realizada qualquer 
outra ação adequada. Os 
Estados-Membros devem notificar essa 
quantidade nos planos nacionais integrados 
em matéria de energia e clima atualizados 
apresentados nos termos do artigo 14.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a gestão sustentável do 
espaço marítimo e das costas e de libertar 
o potencial de energia de fontes 
renováveis ao largo, os Estados-Membros 
ribeirinhos de uma bacia marítima devem 
recorrer ao processo de ordenamento do 
espaço marítimo (OEM), acompanhado 
de uma abordagem sólida da participação 
do público que permita que os pontos de 
vista das partes interessadas e das 
comunidades costeiras sejam tidos em 
conta numa fase precoce. A fim de 
reforçar a ampla aceitação por parte do 
público, os Estados-Membros devem 
assegurar a possibilidade de incluir as 
comunidades de energia renovável em 
projetos conjuntos de cooperação no 
domínio da energia marítima renovável.

Alteração 82
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b) 
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para reduzir a complexidade, aumentar a 
eficiência e a transparência e contribuir 
para reforçar a cooperação entre os 
Estados-Membros, deve existir um ponto 
único de contacto (balcão único) para 
cada corredor prioritário da rede ao largo 
que facilite o processo de concessão de 
licenças a projetos de energia de fontes 
renováveis ao largo de interesse comum.

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15 – n.º 8 – segundo parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na sequência da avaliação dos 
Estados-Membros nos termos do primeiro 
parágrafo, a Comissão deve analisar os 
obstáculos aos contratos de aquisição a 
longo prazo de eletricidade e, em especial, 
à implementação de contratos 
transfronteiriços de aquisição de 
eletricidade renovável e emitir orientações 
para a eliminação desses obstáculos.

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15 – n.º 9 – segundo parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem apresentar 
uma avaliação do seu processo de 
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licenciamento e das medidas de melhoria 
a tomar em conformidade com as 
orientações do plano nacional integrado 
em matéria de energia e clima atualizado 
a que se refere o artigo 14.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999, em 
conformidade com o procedimento e o 
calendário estabelecidos nesse artigo.

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15 – n.º 9 – terceiro parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros são obrigados a 
desenvolver processos de planeamento 
estratégico para identificar os terrenos 
disponíveis para a implantação de 
projetos de energia renovável, em especial 
terrenos degradados e terrenos 
disponíveis para utilizações múltiplas, 
como terrenos agrícolas e massas de água 
interiores em que possam ser implantados 
projetos de energia renovável.

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15 – n.º 9 – quarto parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia as medidas de 
melhoria e classifica os indicadores-chave 
de desempenho dos Estados-Membros. 
Estas informações devem ser 
disponibilizadas ao público. A Comissão 
introduz incentivos para os 
Estados-Membros com uma pontuação 
mais elevada, em conformidade com os 
indicadores-chave de desempenho, 
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incluindo o acesso prioritário a fundos da 
UE específicos para projetos de energia 
renovável.

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a produção e a 
utilização de energias renováveis no setor 
da construção, os Estados-Membros devem 
definir uma meta indicativa para a quota de 
energias renováveis no consumo final de 
energia no respetivo setor dos edifícios em 
2030, que seja coerente com uma meta 
indicativa de, pelo menos, 49 % de energia 
proveniente de fontes renováveis no setor 
dos edifícios no consumo final de energia 
da União em 2030. O objetivo nacional 
deve ser expresso em percentagem do 
consumo nacional final de energia e 
calculado de acordo com a metodologia 
estabelecida no artigo 7.º. Os 
Estados-Membros devem incluir o 
respetivo objetivo nos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e clima 
atualizados apresentados nos termos do 
artigo 14.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, bem como informações sobre a 
forma como planeiam alcançá-lo.

1. A fim de promover a produção e a 
utilização de energias renováveis no setor 
da construção, os Estados-Membros devem 
definir uma meta indicativa para a quota de 
energias renováveis no consumo final de 
energia no respetivo setor dos edifícios em 
2030, que seja coerente com uma meta 
indicativa de, pelo menos, 49 % de energia 
proveniente de fontes renováveis no setor 
dos edifícios no consumo final de energia 
da União em 2030. O objetivo nacional 
deve ser expresso em percentagem do 
consumo nacional final de energia e 
calculado de acordo com a metodologia 
estabelecida no artigo 7.º, nomeadamente 
no cálculo da quota de consumo final da 
eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis que inclua o autoconsumo, as 
comunidades de energia e a quota de 
energia de fontes renováveis no cabaz 
elétrico. Os Estados-Membros devem 
incluir o respetivo objetivo nos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima atualizados apresentados nos 
termos do artigo 14.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, bem como informações sobre a 
forma como planeiam alcançá-lo.

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
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Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
introduzir medidas nos respetivos 
regulamentos e códigos de construção e, se 
for caso disso, nos respetivos regimes de 
apoio, para aumentar a quota de 
eletricidade, aquecimento e arrefecimento 
provenientes de fontes renováveis no 
parque imobiliário, incluindo medidas 
nacionais relativas a aumentos substanciais 
do autoconsumo de energias renováveis, 
das comunidades de energias renováveis e 
do armazenamento local de energia, em 
combinação com melhorias da eficiência 
energética relacionadas com a cogeração e 
edifícios passivos, com necessidades quase 
nulas de energia e de energia zero.

2. Os Estados-Membros devem 
introduzir medidas nos respetivos 
regulamentos e códigos de construção e, se 
for caso disso, nos respetivos regimes de 
apoio, para aumentar a quota de 
eletricidade, aquecimento e arrefecimento 
provenientes de fontes renováveis no 
parque imobiliário, incluindo medidas 
nacionais relativas a aumentos substanciais 
do autoconsumo de energias renováveis, 
das comunidades de energias renováveis, 
da partilha de energia renovável a nível 
local e do armazenamento local de energia, 
em combinação com melhorias da 
eficiência energética relacionadas com a 
cogeração e edifícios passivos, com 
necessidades quase nulas de energia e de 
energia zero.

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de alcançar a quota 
indicativa de energias renováveis 
estabelecida no n.º 1, os Estados-Membros 
promovem a utilização de sistemas e 
equipamentos de aquecimento e 
arrefecimento renováveis. Para esse efeito, 
os Estados-Membros utilizam todas as 
medidas, ferramentas e incentivos 
adequados, incluindo, entre outros, rótulos 
energéticos elaborados ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2017/1369 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26, 
certificados de desempenho energético nos 
termos da Diretiva 2010/31/UE, ou outros 
certificados ou normas adequados 

4. A fim de alcançar a quota 
indicativa de energias renováveis 
estabelecida nos n.os 1 e 3, os 
Estados-Membros promovem a utilização, 
nos edifícios, de sistemas e equipamentos 
de aquecimento e arrefecimento renováveis 
eficientes, incluindo sistemas de 
aquecimento e arrefecimento inteligentes, 
bem como de recursos energéticos 
inteligentes e descentralizados. Para esse 
efeito, os Estados-Membros utilizam todas 
as medidas, ferramentas e incentivos 
adequados, incluindo, entre outros, rótulos 
energéticos elaborados ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2017/1369 do 
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desenvolvidos a nível nacional ou da 
União, e devem assegurar a prestação de 
informações e aconselhamento adequados 
sobre alternativas renováveis altamente 
eficientes em termos energéticos, bem 
como sobre instrumentos financeiros e 
incentivos disponíveis para promover uma 
taxa de substituição acrescida de sistemas 
de aquecimento antigos e uma maior 
mudança para soluções baseadas em 
energias renováveis.

Parlamento Europeu e do Conselho26, 
certificados de desempenho energético nos 
termos da Diretiva 2010/31/UE, ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou da 
União, e devem assegurar a prestação de 
informações e aconselhamento adequados 
sobre alternativas renováveis altamente 
eficientes em termos energéticos, bem 
como sobre instrumentos financeiros e 
incentivos disponíveis para promover uma 
taxa de substituição acrescida de sistemas 
de aquecimento antigos e uma maior 
mudança para soluções baseadas em 
energias renováveis.

__________________ __________________
26 Regulamento (UE) 2017/1369 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2017, que estabelece um 
regime de etiquetagem energética e que 
revoga a Diretiva 2010/30/UE (JO L 198 
de 28.7.2017, p. 1).

26 Regulamento (UE) 2017/1369 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2017, que estabelece um 
regime de etiquetagem energética e que 
revoga a Diretiva 2010/30/UE (JO L 198 
de 28.7.2017, p. 1).

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 15.º-B
Avaliação e planeamento integrados das 
fontes de energia renováveis
Os Estados-Membros devem efetuar um 
levantamento e planeamento para a 
implantação de recursos de energia 
renovável nos seus territórios, em 
articulação com todas as autoridades 
nacionais, regionais e locais competentes.
O levantamento e o planeamento 
integrados a que se refere o primeiro 
parágrafo devem também ter em conta as 
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instalações de armazenamento de energia 
necessárias para assegurar uma 
penetração estável e resiliente da energia 
renovável, tendo em conta elementos 
como as variações sazonais e os períodos 
de escassez de energia.
Ao identificar as áreas mais adequadas 
para a implantação das fontes de energia 
renováveis, os Estados-Membros devem 
determinar diferentes níveis de prioridade, 
tendo em conta tanto a disponibilidade 
dos recursos energéticos como a proteção 
do ambiente e da biodiversidade e os 
impactos nas comunidades locais e nas 
atividades preexistentes. Os 
Estados-Membros podem facilitar a 
implantação de projetos nas áreas 
identificadas como tendo o mais elevado 
nível de prioridade através do 
procedimento de concessão de licenças 
previsto no artigo 16.º, n.º 6, sem prejuízo 
do artigo 16.º, n.º 7.» 

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram 
que estejam disponíveis sistemas de 
certificação para os instaladores e 
responsáveis pela conceção de todas as 
formas de sistemas de aquecimento e 
arrefecimento renováveis nos edifícios, na 
indústria e na agricultura, bem como para 
os instaladores de sistemas solares 
fotovoltaicos. Tais sistemas de certificação 
ou mecanismos de qualificação 
equivalentes podem ter em conta sistemas 
e estruturas já existentes, se for caso disso, 
devendo basear-se nos critérios 
estabelecidos no anexo IV. Cada 
Estado-Membro deve reconhecer as 

3. Os Estados-Membros asseguram 
que estejam disponíveis sistemas de 
certificação para os instaladores e 
responsáveis pela conceção de todas as 
formas de sistemas de aquecimento e 
arrefecimento renováveis nos edifícios, na 
indústria e na agricultura, bem como para 
os instaladores de sistemas solares, 
térmicos e fotovoltaicos, de sistemas 
geotérmicos superficiais e de bombas de 
calor, incluindo sistemas de 
armazenamento e sistemas ativos de 
resposta à procura. Tais sistemas de 
certificação ou mecanismos de qualificação 
equivalentes podem ter em conta sistemas 
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certificações emitidas por outros 
Estados-Membros de acordo com os 
referidos critérios.

e estruturas já existentes, se for caso disso, 
devendo basear-se nos critérios 
estabelecidos no anexo IV. Cada 
Estado-Membro deve reconhecer as 
certificações emitidas por outros 
Estados-Membros de acordo com os 
referidos critérios.

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que 
estejam disponíveis instaladores formados 
e qualificados de sistemas de aquecimento 
e arrefecimento a partir de fontes 
renováveis em número suficiente para que 
as tecnologias relevantes possam servir o 
crescimento do aquecimento e 
arrefecimento renovável necessário para 
contribuir para o aumento anual da quota 
de energias renováveis no setor do 
aquecimento e arrefecimento, tal como 
estabelecido no artigo 23.º.

Os Estados-Membros asseguram que 
estejam disponíveis instaladores formados 
e qualificados de sistemas de aquecimento 
e arrefecimento a partir de fontes 
renováveis, de sistemas solares térmicos e 
fotovoltaicos, de sistemas geotérmicos 
superficiais, de bombas de calor, de 
sistemas de armazenamento e de sistemas 
de resposta ativa à procura em número 
suficiente para que as tecnologias 
relevantes possam servir o crescimento do 
aquecimento e arrefecimento renovável 
necessário para contribuir para o aumento 
anual da quota de energias renováveis no 
setor do aquecimento e arrefecimento, tal 
como estabelecido no artigo 23.º, no setor 
da construção, tal como estabelecido no 
artigo 15.º-A, e no setor dos transportes, 
tal como estabelecido no artigo 25.º, bem 
como para a meta global de energia 
renovável estabelecida no artigo 3.º.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Para atingir esse número suficiente de 
instaladores e projetistas, os 
Estados-Membros asseguram que estejam 
disponíveis programas de formação 
suficientes que conduzam à qualificação ou 
certificação das tecnologias de 
aquecimento e arrefecimento a partir de 
energias renováveis e das suas soluções 
inovadoras mais recentes. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para promover a participação nesses 
programas, em especial por parte das 
pequenas e médias empresas e dos 
trabalhadores por conta própria. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
acordos voluntários com os fornecedores 
de tecnologia e os vendedores relevantes 
para formar um número suficiente de 
instaladores, que podem basear-se em 
estimativas de vendas, nas soluções e 
tecnologias inovadoras mais recentes 
disponíveis no mercado.

Para atingir esse número suficiente de 
instaladores e projetistas, os 
Estados-Membros, ou as suas autoridades 
competentes a nível regional e local, 
asseguram que estejam disponíveis 
programas de formação suficientes que 
conduzam à qualificação ou certificação 
das tecnologias de aquecimento e 
arrefecimento a partir de energias 
renováveis, das tecnologias de 
armazenamento e das suas soluções 
inovadoras mais recentes, incluindo as 
infraestruturas. Os Estados-Membros 
devem tomar medidas para promover a 
participação nesses programas, em especial 
por parte das pequenas e médias empresas 
e dos trabalhadores por conta própria. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
acordos voluntários com os fornecedores 
de tecnologia e os vendedores relevantes 
para formar um número suficiente de 
instaladores, que podem basear-se em 
estimativas de vendas, nas soluções e 
tecnologias inovadoras mais recentes 
disponíveis no mercado.

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Até 31 de dezembro de 2025, a 
Comissão avalia a disponibilidade de 
instaladores qualificados e com formação 
no domínio das tecnologias de energias 
renováveis necessárias para satisfazer a 
procura de emprego a nível dos 
Estados-Membros. Se necessário, a 
Comissão formula recomendações aos 
Estados-Membros no sentido de reduzir 
qualquer lacuna na disponibilidade de 
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trabalhadores formados, que devem ser 
disponibilizadas ao público.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar a emissão de uma garantia de 
origem a pedido de produtores de energia a 
partir de fontes renováveis. Os 
Estados-Membros podem prever a 
emissão de garantias de origem para 
energia de fonte não renovável. A emissão 
de garantias de origem pode ser sujeita a 
um limite de capacidade mínima. A 
garantia de origem deve ter o formato 
normalizado de 1 MWh. Cada unidade de 
energia produzida só pode ser objeto de 
uma única garantia de origem.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar a emissão de uma garantia de 
origem a pedido de produtores de energia a 
partir de fontes renováveis. A emissão de 
garantias de origem pode ser sujeita a um 
limite de capacidade mínima. A garantia de 
origem deve ter o formato normalizado de 
1 MWh. Cada unidade de energia 
produzida só pode ser objeto de uma única 
garantia de origem.

Alteração 96

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
requerer que os operadores de redes de 
transporte e os operadores de redes de 
distribuição no respetivo território 
disponibilizem informações sobre a quota 
de eletricidade renovável e o teor de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
eletricidade fornecida em cada zona de 
ofertas, tão rigorosamente quanto possível 
e tão próximo do tempo real quanto 
possível, mas em intervalos de tempo não 
superiores a uma hora, com previsões 

1. Os Estados-Membros devem 
requerer que os operadores de redes de 
transporte e os operadores de redes de 
distribuição no respetivo território 
disponibilizem informações sobre a quota 
de eletricidade renovável e o teor de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
eletricidade fornecida em cada zona de 
ofertas, tão rigorosamente quanto possível 
e tão próximo do tempo real quanto 
possível, com previsões sempre que 
disponíveis. Estas informações devem ser 
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sempre que disponíveis. Estas informações 
devem ser disponibilizadas digitalmente de 
forma a garantir que possam ser utilizadas 
pelos participantes no mercado da 
eletricidade, agregadores, consumidores e 
utilizadores finais, e possam ser lidas por 
dispositivos de comunicações eletrónicas, 
tais como sistemas de contadores 
inteligentes, pontos de carregamento de 
veículos elétricos, sistemas de aquecimento 
e arrefecimento e sistemas de gestão da 
energia dos edifícios.

disponibilizadas digitalmente de forma a 
permitir que possam ser utilizadas pelos 
participantes no mercado da eletricidade, 
agregadores, consumidores e utilizadores 
finais, e possam ser lidas por dispositivos 
de comunicações eletrónicas, tais como 
sistemas de contadores inteligentes, pontos 
de carregamento de veículos elétricos, 
sistemas de aquecimento e arrefecimento e 
sistemas de gestão da energia dos edifícios. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores de redes de transporte e 
os operadores de redes de distribuição 
tenham legalmente acesso aos dados 
conexos, a fim de cumprirem esta tarefa.

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 20-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para além dos requisitos da 
[proposta de regulamento relativo às 
baterias e respetivos resíduos, que revoga a 
Diretiva 2006/66/CE e altera o 
Regulamento (UE) 2019/1020], os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
fabricantes de baterias domésticas e 
industriais permitem o acesso em tempo 
real a informações básicas do sistema de 
gestão de baterias, incluindo a capacidade 
das baterias, o estado, o estado de carga e o 
ponto de regulação da potência, aos 
proprietários e utilizadores de baterias, 
bem como a terceiros agindo em seu nome, 
tais como empresas de gestão da energia 
dos edifícios e participantes no mercado da 
eletricidade, em condições não 
discriminatórias e sem custos.

2. Para além dos requisitos da 
[proposta de regulamento relativo às 
baterias e respetivos resíduos, que revoga a 
Diretiva 2006/66/CE e altera o 
Regulamento (UE) 2019/1020], os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
fabricantes de baterias domésticas, 
comunitárias e industriais permitem o 
acesso em tempo real a informações 
básicas do sistema de gestão de baterias, 
incluindo a capacidade das baterias, o 
estado, o estado de carga e o ponto de 
regulação da potência, aos proprietários e 
utilizadores de baterias, bem como a 
terceiros agindo em seu nome, tais como 
empresas de gestão da energia dos edifícios 
e participantes no mercado da eletricidade, 
em condições não discriminatórias e sem 
custos.

Alteração 98
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 20-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o quadro regulamentar 
nacional não discrimine a participação nos 
mercados da eletricidade, incluindo a 
gestão de congestionamentos e a prestação 
de serviços de flexibilidade e de 
compensação, de sistemas pequenos ou 
móveis, tais como baterias domésticas e 
veículos elétricos, tanto diretamente como 
através da agregação.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o quadro regulamentar 
nacional não discrimine a participação nos 
mercados da eletricidade, incluindo a 
gestão de congestionamentos e a prestação 
de serviços de flexibilidade e de 
compensação de redes de aquecimento e 
arrefecimento urbano, de sistemas 
pequenos ou móveis, tais como baterias 
domésticas, baterias comunitárias e 
veículos elétricos, de unidades de 
armazenamento de energia térmica e 
aparelhos e sistemas elétricos de 
aquecimento e arrefecimento inteligentes, 
bem como outros dispositivos inteligentes 
que facilitem o consumo flexível de 
eletricidade renovável dos consumidores, 
tanto diretamente como através da 
agregação. Os Estados-Membros devem 
proporcionar condições de concorrência 
equitativas para os intervenientes no 
mercado de menor dimensão, em especial 
as comunidades de energia renovável, 
para que possam participar no mercado 
sem terem de enfrentar encargos 
administrativos ou regulamentares 
desproporcionados.

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 22-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
envidar esforços para aumentar a quota de 
fontes renováveis na quantidade de fontes 

1. Os Estados-Membros devem, em 
coordenação com as autoridades 
regionais e locais, envidar esforços para 
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de energia utilizadas para objetivos finais 
energéticos e não energéticos no setor 
industrial através de um aumento anual 
mínimo indicativo de 1,1 pontos 
percentuais até 2030.

aumentar a quota de fontes renováveis na 
quantidade de fontes de energia utilizadas 
para objetivos finais energéticos no setor 
industrial através de um aumento anual 
mínimo indicativo de 1,1 pontos 
percentuais até 2030.

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 22-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem incluir as 
medidas planeadas e tomadas para alcançar 
esse aumento indicativo nos respetivos 
planos nacionais integrados em matéria de 
energia e clima e nos relatórios de 
progresso apresentados nos termos dos 
artigos 3.º, 14.º e 17.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Os Estados-Membros devem, em 
coordenação com as autoridades 
regionais e locais, incluir as medidas 
planeadas e tomadas para alcançar esse 
aumento indicativo nos respetivos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima e nos relatórios de progresso 
apresentados nos termos dos artigos 3.º, 
14.º e 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 22-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o contributo dos combustíveis renováveis 
de origem não biológica utilizados para 
fins energéticos finais e não energéticos 
seja de 50 % do hidrogénio utilizado para 
objetivos finais energéticos e não 
energéticos na indústria até 2030. Para 
efeitos de cálculo dessa percentagem, 
aplicam-se as seguintes regras:

Os Estados-Membros devem, em 
coordenação com as autoridades 
regionais e locais, assegurar que o 
contributo dos combustíveis renováveis de 
origem não biológica utilizados para fins 
energéticos finais e não energéticos seja, 
até 2030, de 50% do hidrogénio utilizado 
para objetivos finais energéticos e não 
energéticos nos setores da indústria de alta 
temperatura, da aviação e do transporte 
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marítimo em que é difícil reduzir as 
emissões e em que a eletrificação não é 
uma solução viável. Para efeitos de cálculo 
dessa percentagem, aplicam-se as seguintes 
regras: No prazo de um ano a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva, a Comissão deve realizar uma 
avaliação do impacto da evolução do 
mercado das energias renováveis 
produzidas a partir de combustíveis 
renováveis de origem não biológica, a fim 
de avaliar se podem estar disponíveis 
volumes suficientes até 2030.

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Diretiva (UE) 2018/2011
Artigo 22-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os produtos industriais 
rotulados ou alegadamente produzidos com 
energias renováveis e combustíveis 
renováveis de origem não biológica 
indiquem a percentagem de energia 
renovável utilizada ou de combustíveis 
renováveis de origem não biológica 
utilizados na fase de aquisição e 
pré-transformação, fabrico e distribuição 
de matérias-primas, calculada com base 
nas metodologias estabelecidas na 
Recomendação 2013/179/UE27 ou, em 
alternativa, na norma ISO 14067:2018.

2. Os Estados-Membros devem, em 
coordenação com autoridades regionais e 
locais, assegurar que os produtos 
industriais rotulados ou alegadamente 
produzidos com energias renováveis e 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica indiquem a percentagem de 
energia renovável utilizada ou de 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica utilizados na fase de aquisição e 
pré-transformação, fabrico e distribuição 
de matérias-primas, calculada com base 
nas metodologias estabelecidas na 
Recomendação 2013/179/UE27 ou, em 
alternativa, na norma ISO 14067:2018.

__________________ __________________
27 2013/179/UE: Recomendação da 
Comissão, de 9 de abril de 2013, sobre a 
utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações, JO L 124 de 
4.5.2013, p. 1–210.

27 2013/179/UE: Recomendação da 
Comissão, de 9 de abril de 2013, sobre a 
utilização de métodos comuns para a 
medição e comunicação do desempenho 
ambiental ao longo do ciclo de vida de 
produtos e organizações, JO L 124 de 
4.5.2013, p. 1–210.
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Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 23 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
realizar uma avaliação do seu potencial de 
energia proveniente de fontes renováveis e 
da utilização de calor e frio residuais no 
setor do aquecimento e arrefecimento, 
incluindo, se for caso disso, uma análise 
das zonas adequadas à sua implantação 
com baixo risco ecológico e do potencial 
para projetos domésticos de pequena 
escala. A avaliação deve estabelecer etapas 
e medidas para aumentar as energias 
renováveis no aquecimento e arrefecimento 
e, se for caso disso, a utilização de calor e 
frio residuais através do aquecimento e 
arrefecimento urbano, com vista ao 
estabelecimento de uma estratégia nacional 
a longo prazo para descarbonizar o 
aquecimento e o arrefecimento. A 
avaliação deve fazer parte dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima a que se referem os artigos 3.º e 
14.º do Regulamento (UE) 2018/1999 e 
deve acompanhar a avaliação exaustiva do 
aquecimento e arrefecimento exigida pelo 
artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 2012/27/UE.

1-A. Os Estados-Membros devem 
realizar uma avaliação do seu potencial de 
energia proveniente de fontes renováveis e 
da utilização de calor e frio residuais no 
setor do aquecimento e arrefecimento, 
incluindo, se for caso disso, uma análise 
das zonas adequadas à sua implantação 
com baixo risco ecológico e do potencial 
para projetos domésticos de pequena 
escala, com a participação das 
autoridades locais e regionais. A 
avaliação deve estabelecer etapas e 
medidas para aumentar as energias 
renováveis no aquecimento e arrefecimento 
e, se for caso disso, a utilização de calor e 
frio residuais através do aquecimento e 
arrefecimento urbano e de projetos 
domésticos de pequena escala e das PME, 
com vista ao estabelecimento de uma 
estratégia nacional a longo prazo para 
descarbonizar o aquecimento e o 
arrefecimento. A avaliação deve, em 
conformidade com o princípio da 
prioridade à eficiência energética, fazer 
parte dos planos nacionais integrados em 
matéria de energia e clima a que se referem 
os artigos 3.º e 14.º do Regulamento (UE) 
2018/1999 e deve acompanhar a avaliação 
exaustiva do aquecimento e arrefecimento 
exigida pelo artigo 14.º, n.º 1, da Diretiva 
2012/27/UE.

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea c-A) (nova)
Diretiva (UE) 2018/2001
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Artigo 23 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

c-A) É inserido o seguinte parágrafo:
Os Estados-Membros facultam aos 
proprietários ou aos inquilinos dos 
edifícios e às PME, em especial, 
informações sobre medidas rentáveis e 
instrumentos financeiros para melhorar a 
utilização de energia de fontes renováveis 
nos sistemas de aquecimento e 
arrefecimento. Os Estados-Membros 
facultam as informações através de meios 
de aconselhamento acessíveis e 
transparentes baseados em balcões 
únicos;

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 23 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforço das capacidades das 
autoridades nacionais e locais para 
planearem e executarem projetos e 
infraestruturas no domínio das energias 
renováveis;

d) Reforço das capacidades das 
autoridades nacionais, regionais e locais 
para planearem e executarem projetos e 
infraestruturas no domínio das energias 
renováveis;

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 23 – n.º 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Outras medidas políticas de efeito 
equivalente, incluindo medidas fiscais, 
regimes de apoio ou outros incentivos 

i) Outras medidas políticas, de efeito 
equivalente, incluindo medidas fiscais, 
regimes de apoio ou outros incentivos 
financeiros que contribuam para a 
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financeiros. instalação de equipamentos de 
aquecimento e arrefecimento a partir de 
energias renováveis e para o 
desenvolvimento de redes de energia que 
forneçam energia renovável para 
aquecimento e arrefecimento nos edifícios 
e na indústria.

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 23 – n.º 4 – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Ao adotarem e aplicarem essas medidas, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
acessibilidade a todos os consumidores, em 
particular as famílias com baixos 
rendimentos ou em situação vulnerável, 
que, de outro modo, não poderiam dispor 
de capital inicial suficiente para beneficiar 
dessas medidas.

Ao adotarem e aplicarem essas medidas, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
acessibilidade a todos os consumidores 
(incluindo os inquilinos), em particular as 
famílias com baixos rendimentos ou em 
situação vulnerável, e devem exigir que 
uma parte significativa das medidas seja 
aplicada prioritariamente às famílias que 
vivem numa situação de pobreza 
energética, tal como definido na [Diretiva 
Eficiência Energética (reformulação)], e 
em habitação social, que, de outro modo, 
não poderiam dispor de capital inicial 
suficiente para beneficiar dessas medidas.

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 – alínea e)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 24 – n.º 8 – quarto parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem alargar os 
requisitos de avaliação e coordenação 
previstos nos primeiro e terceiro parágrafos 
aos operadores de redes de transporte e 
distribuição de gás, incluindo as redes de 

Os Estados-Membros podem alargar os 
requisitos de avaliação e coordenação 
previstos nos primeiro e terceiro parágrafos 
aos operadores de redes de transporte e 
distribuição de gás, incluindo as redes de 
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hidrogénio e outras redes de energia. hidrogénio e outras redes de energia.

Os Estados-Membros devem coordenar-se 
com as regiões e os municípios para 
facilitar a aplicação do presente número.

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A quota de biocombustíveis 
avançados e biogases produzidos a partir 
das matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, na energia fornecida ao 
setor dos transportes é de, pelo menos, 
0,2 % em 2022, 0,5 % em 2025 e 2,2 % em 
2030, e a quota de combustíveis renováveis 
de origem não biológica é de, pelo menos, 
2,6 % em 2030.

b) A quota de biocombustíveis 
avançados e biogases produzidos a partir 
das matérias-primas enumeradas no 
anexo IX, parte A, na energia fornecida ao 
setor dos transportes é de, pelo menos, 
0,2 % em 2022, 0,5 % em 2025 e 2,2 % em 
2030, e a quota de combustíveis renováveis 
de origem não biológica é de, pelo menos, 
2,6 % em 2030. No prazo de um ano a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão deve 
realizar uma avaliação do impacto da 
evolução do mercado das energias 
renováveis produzidas a partir de 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica, a fim de avaliar se podem estar 
disponíveis volumes suficientes até 2030.

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o cálculo da redução referida na alínea 
a) e da quota referida na alínea b), os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica também quando utilizados como 

Para o cálculo da redução referida na alínea 
a) e da quota referida na alínea b), os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
combustíveis renováveis de origem não 
biológica também quando utilizados como 
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produtos intermédios para a produção de 
combustíveis convencionais. Para o 
cálculo da redução referida na alínea a), os 
Estados-Membros podem ter em conta os 
combustíveis de carbono reciclado.

produtos intermédios para a produção de 
combustíveis para os transportes. Para o 
cálculo da redução referida na alínea a), os 
Estados-Membros podem ter em conta os 
combustíveis de carbono reciclado.

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecerem a obrigação dos 
fornecedores de combustíveis, os 
Estados-Membros podem isentar os 
fornecedores de combustíveis que 
forneçam eletricidade ou combustíveis 
líquidos e gasosos renováveis de origem 
não biológica para os transportes, da 
obrigação de cumprir a quota mínima de 
biocombustíveis avançados e biogás 
produzidos a partir das matérias-primas 
enumeradas no anexo IX, parte A, no que 
respeita a esses combustíveis.

Ao estabelecerem a obrigação dos 
fornecedores de combustíveis, os 
Estados-Membros podem isentar os 
fornecedores de combustíveis que 
forneçam eletricidade ou combustíveis 
líquidos e gasosos renováveis de origem 
não biológica para os transportes, da 
obrigação de cumprir a quota mínima de 
biocombustíveis avançados e biogás 
produzidos a partir das matérias-primas 
enumeradas no anexo IX, parte A, no que 
respeita a esses combustíveis. Ao 
estabelecerem a obrigação a que se 
referem as alíneas a) e b) do primeiro 
parágrafo de assegurar a consecução dos 
objetivos nelas estabelecidos, os 
Estados-Membros podem recorrer, 
nomeadamente, a medidas que visem os 
volumes, o teor energético ou as emissões 
de gases com efeito de estufa, desde que 
fique demonstrado que a redução da 
intensidade dos gases com efeito de estufa 
e as quotas mínimas a que se referem as 
alíneas a) e b) do primeiro parágrafo são 
alcançadas.

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 25 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um mecanismo que permita aos 
fornecedores de combustíveis no respetivo 
território trocar créditos para o 
fornecimento de energia renovável ao setor 
dos transportes. Os operadores económicos 
que fornecem eletricidade renovável a 
veículos elétricos através de estações 
públicas de carregamento recebem 
créditos, independentemente de os 
operadores económicos estarem sujeitos à 
obrigação imposta pelo Estado-Membro 
aos fornecedores de combustível, e podem 
vender esses créditos aos fornecedores de 
combustível, que devem ser autorizados a 
utilizar os créditos para cumprir a 
obrigação prevista no n.º 1, primeiro 
parágrafo.

2. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um mecanismo que permita aos 
fornecedores de combustíveis no respetivo 
território trocar créditos para o 
fornecimento de energia renovável ao setor 
dos transportes. Os operadores económicos 
que fornecem eletricidade renovável a 
veículos elétricos através de estações 
públicas e privadas de carregamento 
recebem créditos, independentemente de os 
operadores económicos estarem sujeitos à 
obrigação imposta pelo Estado-Membro 
aos fornecedores de combustível, e podem 
vender esses créditos aos fornecedores de 
combustível, que devem ser autorizados a 
utilizar os créditos para cumprir a 
obrigação prevista no n.º 1, primeiro 
parágrafo.

Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para calcular o consumo final bruto de 
energia de fontes renováveis de um 
Estado-Membro, a que se refere o artigo 
7.º, assim como o objetivo de redução da 
intensidade de gases com efeito de estufa a 
que se refere o artigo 25.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea a), a quota dos 
biocombustíveis e dos biolíquidos, bem 
como de combustíveis biomássicos 
consumidos no setor dos transportes, se 
produzidos a partir de culturas alimentares 
para consumo humano e animal, não pode 
exceder um ponto percentual a quota 
desses combustíveis no consumo final de 
energia no setor dos transportes em 2020 
nesse Estado Membro, com um máximo de 
7 % de consumo final de energia no setor 

Para calcular o consumo final bruto de 
energia de fontes renováveis de um 
Estado-Membro, a que se refere o artigo 
7.º, assim como o objetivo de redução da 
intensidade de gases com efeito de estufa a 
que se refere o artigo 25.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea a), a quota dos 
biocombustíveis e dos biolíquidos, bem 
como de combustíveis biomássicos 
consumidos no setor dos transportes, se 
produzidos a partir de culturas alimentares 
para consumo humano e animal, não pode 
exceder um ponto percentual a quota 
desses combustíveis no consumo final de 
energia no setor dos transportes em 2020 
nesse Estado Membro, com um máximo de 
7 % de consumo final de energia no setor 
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dos transportes nesse Estado Membro. dos transportes nesse Estado Membro. Em 
derrogação ao que precede, os 
Estados-Membros podem decidir 
dispensar do limite máximo de 7 %, 
aplicável ao setor dos transportes, os 
biolíquidos utilizados para produzir 
eletricidade em regiões ultraperiféricas e 
em zonas não interligadas.

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a quota dos biocombustíveis e do 
biogás para transportes produzidos a 
partir de bagaços de uva e borras de vinho 
pode 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.

Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

— a) no caso dos combustíveis 
biomássicos sólidos, em instalações de 
produção de eletricidade, de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 5 MW,

— a) no caso dos combustíveis 
biomássicos sólidos, em instalações de 
produção de eletricidade, de aquecimento e 
arrefecimento que ainda não estejam em 
funcionamento à data de entrada em 
vigor da presente diretiva, com uma 
potência térmica nominal total igual ou 
superior a 20 MW e, a partir de 1 de 
janeiro de 2027, a 10 MW,
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Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

— b) no caso dos combustíveis 
biomássicos gasosos, em instalações de 
produção de eletricidade, de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 2 MW,

— b) no caso dos combustíveis 
biomássicos gasosos, em instalações de 
produção de eletricidade, de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
nominal média igual ou superior a 2 MW,

Alteração 117

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

— b-A) no caso dos biolíquidos, em 
instalações de produção de eletricidade, 
de aquecimento e arrefecimento com uma 
potência térmica nominal total igual ou 
superior a 10 MW,

Alteração 118

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este número, com exceção do primeiro 
parágrafo, alínea c), também se aplica aos 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa florestal.

Este número, com exceção do primeiro 
parágrafo, alínea c), também se aplica aos 
biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa florestal proveniente de 
um país, de uma entidade subnacional ou 
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de uma zona de origem florestal que não 
cumpra os critérios enunciados no n.º 6.

Alteração 119

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo, com exceção das 
alíneas b) e c), e o segundo parágrafo 
também se aplicam aos biocombustíveis, 
biolíquidos e combustíveis biomássicos 
produzidos a partir de biomassa florestal.

O primeiro parágrafo, com exceção das 
alíneas b) e c), e o segundo parágrafo 
também se aplicam aos biocombustíveis, 
biolíquidos e combustíveis biomássicos 
produzidos a partir de biomassa florestal 
proveniente de um país, de uma entidade 
subnacional ou de uma zona de origem 
florestal que não cumpra os critérios 
enunciados no n.º 6.

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea d)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os biocombustíveis , biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa agrícola ou florestal 
considerados para efeitos do n.º 1, primeiro 
parágrafo, alíneas a), b) e c), não podem 
ser produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de terrenos que, em janeiro de 
2008, tivessem o estatuto de zona húmida, 
a menos que se comprove que o cultivo e a 
colheita das matérias-primas em causa não 
implica a drenagem de solo anteriormente 
não drenado.

5. Os biocombustíveis, biolíquidos e 
combustíveis biomássicos produzidos a 
partir de biomassa agrícola ou florestal 
proveniente de um país, de uma entidade 
subnacional ou de uma zona de origem 
florestal que não cumpra os critérios 
enunciados no n.º 6, considerados para 
efeitos do n.º 1, primeiro parágrafo, 
alíneas a), b) e c), não podem ser 
produzidos a partir de matérias-primas 
provenientes de terrenos que, em janeiro de 
2008, tivessem o estatuto de zona húmida, 
a menos que se comprove que o cultivo e a 
colheita das matérias-primas em causa não 
implica a drenagem de solo anteriormente 
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não drenado e que as autoridades 
competentes possam notificar o 
cumprimento, a nível da zona de origem 
nacional, subnacional e florestal, dos 
critérios, enunciados no n.º 6, para 
minimizar o risco de utilizar biomassa 
florestal proveniente de uma produção 
não sustentável;

Alteração 121

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea e) – parte introdutória
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 6 – primeiro parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

e) No n.º 6, primeiro parágrafo, 
alínea a), a subalínea iv) passa a ter a 
seguinte redação:

e) No n.º 6, primeiro parágrafo, 
alínea a), as subalíneas iii) e iv) passam a 
ter a seguinte redação:

Alteração 122

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea e)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 6 – primeiro parágrafo – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 iii) que as áreas são designadas pela 
legislação nacional ou internacional ou 
pela autoridade competente para fins de 
proteção da natureza, incluindo as terras 
que tivessem um dos seguintes estatutos 
em ou após janeiro de 2008, quer 
continuem ou não a ter esse estatuto:
floresta primária e outros terrenos 
arborizados, designadamente, floresta e 
outros terrenos arborizados de espécies 
indígenas, caso não haja indícios 
claramente visíveis de atividade humana e 
os processos ecológicos não se encontrem 
significativamente perturbados;
zonas húmidas, isto é, terrenos cobertos 
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de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano;
turfeiras;
a menos que se comprove que a produção 
dessas matérias-primas não afetou os 
referidos fins de proteção da natureza, 
não implica a drenagem de solos 
previamente não drenados, ou que sejam 
apresentadas provas de que a colheita das 
referidas matérias-primas é necessária 
para a preservação do seu estatuto 
de terreno de pastagem rico em 
biodiversidade;

Alteração 123

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea e)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 6 – primeiro parágrafo – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) que a colheita é realizada tendo em 
conta a preservação da qualidade dos solos 
e da biodiversidade no intuito de minimizar 
os impactos negativos, de uma forma que 
evite a colheita de cepos e raízes, a 
degradação das florestas primárias ou a 
sua conversão em florestas de plantação e 
a colheita em solos vulneráveis; minimiza 
grandes cortes rasos e garante limiares 
adequados localmente para a extração de 
madeira morta e requisitos para a 
utilização de sistemas de exploração 
florestal que minimizem os impactos na 
qualidade do solo, incluindo a 
compactação do solo, e nas características 
da biodiversidade e nos habitats:

iv) que a colheita é realizada tendo em 
conta a preservação da qualidade dos solos 
e da biodiversidade no intuito de minimizar 
os impactos negativos e utiliza práticas de 
gestão florestal sustentáveis adequadas 
localmente baseadas nos princípios 
acordados no âmbito da Conferência 
Ministerial para a Proteção das Florestas 
na Europa e da FAO.

Alteração 124

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea f) – parte introdutória
Diretiva (UE) 2018/2001
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Artigo 29 – n.º 6 – primeiro parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

f) No n.º 6, primeiro parágrafo, 
alínea b), a subalínea iv) passa a ter a 
seguinte redação:

f) No n.º 6, primeiro parágrafo, 
alínea a), as subalíneas iii) e iv) passam a 
ter a seguinte redação:

Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea f)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 6 – primeiro parágrafo – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) que as áreas são designadas pela 
legislação nacional ou internacional ou 
pela autoridade competente para fins de 
proteção da natureza, incluindo as terras 
que tivessem um dos seguintes estatutos 
em ou após janeiro de 2008, quer 
continuem ou não a ter esse estatuto:
floresta primária e outros terrenos 
arborizados, designadamente, floresta e 
outros terrenos arborizados de espécies 
indígenas, caso não haja indícios 
claramente visíveis de atividade humana e 
os processos ecológicos não se encontrem 
significativamente perturbados;
zonas húmidas, isto é, terrenos cobertos 
de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano;
turfeiras;
a menos que se comprove que a produção 
dessas matérias-primas não afetou os 
referidos fins de proteção da natureza, 
não implica a drenagem de solos 
previamente não drenados, ou que sejam 
apresentadas provas de que a colheita das 
referidas matérias-primas é necessária 
para a preservação do seu estatuto 
de terreno de pastagem rico em 
biodiversidade;
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Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea f)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 6 – primeiro parágrafo – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) que a colheita é realizada tendo em 
conta a preservação da qualidade dos solos 
e da biodiversidade no intuito de minimizar 
os impactos negativos, de uma forma que 
evite a colheita de cepos e raízes, a 
degradação das florestas primárias ou a 
sua conversão em florestas de plantação e 
a colheita em solos vulneráveis; minimiza 
grandes cortes rasos e garante limiares 
adequados localmente para a extração de 
madeira morta e requisitos para a 
utilização de sistemas de exploração 
florestal que minimizem os impactos na 
qualidade do solo, incluindo a 
compactação do solo, e nas características 
da biodiversidade e nos habitats:

iv) que a colheita é realizada tendo em 
conta a preservação da qualidade dos solos 
e da biodiversidade no intuito de minimizar 
os impactos negativos e utiliza práticas de 
gestão florestal sustentáveis adequadas 
localmente baseadas nos princípios 
acordados no âmbito da Conferência 
Ministerial para a Proteção das Florestas 
na Europa e da FAO;

Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea g)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 10 – primeiro parágrafo – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos 70 % para a produção 
de eletricidade, aquecimento e 
arrefecimento a partir de combustíveis 
biomássicos utilizados em instalações até 
31 de dezembro de 2025, e pelo menos 80 
% a partir de 1 de janeiro de 2026.

d) Pelo menos 70 % para a produção 
de eletricidade, aquecimento e 
arrefecimento a partir de combustíveis 
biomássicos utilizados em instalações que 
entrem em funcionamento a partir 1 de 
janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 
2025, e pelo menos 80 % para instalações 
que entrem em funcionamento a partir de 
1 de janeiro de 2026.
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Alteração 128

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18-A (novo)
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 29 – n.º 13

Texto em vigor Alteração

«13. Para efeitos do n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea c), do presente artigo, os 
Estados-Membros podem derrogar, 
durante um período limitado, dos critérios 
estabelecidos nos n.os 2 a 7, 10 e 11 do 
presente artigo, através da adoção de 
critérios distintos para:
a) Instalações situadas numa região 
ultraperiférica a que se refere o artigo 
349.º do TFUE, na medida em que essas 
instalações produzam eletricidade ou 
aquecimento e arrefecimento a partir de 
combustíveis biomássicos, bem como para 
o setor dos transportes e, em especial, 
para o setor espacial e as atividades 
astrofísicas conexas; e ainda
b) Combustíveis biomássicos utilizados 
nas instalações e no setor dos transportes 
referidos na alínea a) do presente 
parágrafo, independentemente do lugar 
de origem dessa biomassa, desde que tais 
critérios se justifiquem objetivamente com 
vista a assegurar, para essa região 
ultraperiférica, uma introdução gradual e 
harmoniosa dos critérios estabelecidos 
nos n.os 2 a 7, 10 e 11 do presente artigo, 
incentivando assim a transição dos 
combustíveis fósseis para os combustíveis 
biomássicos sustentáveis.
Os diferentes critérios referidos no 
presente número devem ser objeto de 
notificação específica à Comissão pelo 
Estado-Membro em causa.

(Diretiva (UE) 2018/2001)

Alteração 129
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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 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 as remessas ou parte delas passem a 
ser consideradas resíduos ou detritos. A 
auditoria deve avaliar a frequência e a 
metodologia de amostragem, bem como a 
solidez dos dados.

Alteração 130

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 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 

Para as instalações de produção de 
eletricidade de aquecimento e 
arrefecimento com uma potência térmica 
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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.

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.

Alteração 131

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31 – n.os 2, 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 132

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, 
nomeadamente a rastreabilidade das 
matérias-primas enunciadas no anexo IX 
utilizadas na sua produção, e dos 
combustíveis de carbono reciclado.

Alteração 133

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva (UE) 2018/2001
Artigo 31-A – n.º 4
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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. Quando 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 registadas 
na base de dados e canceladas após o lote 
de gases renováveis ter sido retirado da 
rede europeia de gás renovável.

Alteração 134

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

Texto da Comissão Alteração

Para a verificação de dados, os regimes 
voluntários ou nacionais reconhecidos pela 
Comissão nos termos do artigo 30.º, n.os 4, 
5 e 6, podem utilizar sistemas de 
informação de terceiros como 
intermediários na recolha dos dados, desde 
que essa utilização tenha sido notificada à 
Comissão.

Para a verificação de dados, os regimes 
voluntários ou nacionais reconhecidos pela 
Comissão nos termos do artigo 30.º, n.os 4, 
5 e 6, podem utilizar sistemas de 
informação de terceiros como 
intermediários na recolha dos dados, desde 
que essa utilização tenha sido notificada à 
Comissão.

Sempre que possível, a base de dados deve 
incluir dados desagregados ao nível 
NUTS 3 ou NUTS 2.

Alteração 135

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

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos do cálculo referido no 
ponto 1, alínea a), a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa resultante da 
melhoria da gestão agrícola esca, como a 
mudança para a lavra mínima ou para o 

6. Para efeitos do cálculo referido no 
ponto 1, alínea a), a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa resultante da 
melhoria da gestão agrícola esca, como a 
mudança para a lavra mínima ou para o 
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plantio direto, a melhoria das culturas e/ou 
da sua rotação, a utilização de culturas de 
cobertura, incluindo a gestão dos resíduos 
das culturas, e a utilização de corretivo de 
solos orgânico (por exemplo, de composto 
ou de digestato da fermentação de 
estrume), deve ser tida em conta apenas se 
não for suscetível de afetar negativamente 
a biodiversidade. Além disso, devem ser 
fornecidos elementos de prova consistentes 
e verificáveis de que o teor de carbono no 
solo aumentou ou de que é razoável esperar 
o seu aumento durante o período em que as 
matérias-primas em causa foram 
cultivadas, tendo simultaneamente em 
conta as emissões quando tais práticas 
conduzem a uma maior utilização de 
herbicidas e fertilizantes37.

plantio direto, o armazenamento de 
carbono no solo com carvão biológico, a 
melhoria das culturas e/ou da sua rotação, a 
utilização de culturas de cobertura, 
incluindo a gestão dos resíduos das 
culturas, e a utilização de corretivo de 
solos orgânico (por exemplo, de composto 
ou de digestato da fermentação de 
estrume), deve ser tida em conta apenas se 
não for suscetível de afetar negativamente 
a biodiversidade. O carvão nas biomassas 
pode ser convertido em carvão biológico 
através de pirólise, podendo ser 
armazenado mediante aplicação ao solo, 
tornando-o uma tecnologia de emissões 
negativas. Aqui, o bónus para a melhoria 
da gestão agrícola e dos adubos é 
devolvido ao agricultor responsável pelas 
emissões negativas quando os certificados 
ambientais/de sustentabilidade forem 
emitidos. Além disso, devem ser 
fornecidos elementos de prova consistentes 
e verificáveis de que o teor de carbono no 
solo aumentou ou de que é razoável esperar 
o seu aumento durante o período em que as 
matérias-primas em causa foram 
cultivadas, tendo simultaneamente em 
conta as emissões quando tais práticas 
conduzem a uma maior utilização de 
herbicidas e fertilizantes37.

_________________ _________________
37 As medições do teor de carbono no solo 
podem constituir esse elemento de prova, 
por exemplo através de uma primeira 
medição antes do cultivo e de medições 
subsequentes efetuadas a intervalos 
periódicos de vários anos. Neste caso, 
antes de a segunda medição estar 
disponível, o aumento do teor de carbono 
no solo seria estimado com base em 
experiências representativas ou modelos de 
solo. A partir da segunda medição, as 
medições constituiriam a base para a 
determinação da existência de um aumento 
do teor de carbono no solo e da sua 
magnitude. 

37 As medições do teor de carbono no solo 
podem constituir esse elemento de prova, 
por exemplo através de uma primeira 
medição antes do cultivo e de medições 
subsequentes efetuadas a intervalos 
periódicos de vários anos. Neste caso, 
antes de a segunda medição estar 
disponível, o aumento do teor de carbono 
no solo seria estimado com base em 
experiências representativas ou modelos de 
solo. A partir da segunda medição, as 
medições constituiriam a base para a 
determinação da existência de um aumento 
do teor de carbono no solo e da sua 
magnitude. 
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Alteração 136

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

18. Para efeitos do cálculo referido no 
n.º 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 co-produto. 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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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;

Alteração 137

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

Texto da Comissão Alteração

a-A)  Na parte A, é aditada a seguinte 
alínea:
r) Culturas intermédias e de cobertura;

Alteração 138

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

Texto em vigor Alteração

(8-A) No anexo IX, a alínea g) passa a 
ter a seguinte redação:
«g) Cachos de frutos de palma vazios;»

(Diretiva (UE) 2018/2001)
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