
AD\628351PT.doc PE 372.059v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2006/2082(INI)

13.9.2006

PARECER
da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

destinado à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a estratégia da União Europeia no domínio da biomassa e dos 
biocombustíveis
(2006/2082(INI))

Relator: Willem Schuth



PE 372.059v02-00 2/9 AD\628351PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\628351PT.doc 3/9 PE 372.059v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a produção de biomassa e de energia renovável contribui para a redução da 
dependência energética (em relação às importações de petróleo e biomassa) e promove a 
diversificação das fontes de energia como previsto no Livro Verde de 2000 "Para uma 
estratégia europeia de segurança do aprovisionamento energético" (COM(2000)0769), 
mas deve também ser acompanhada de uma reflexão mais global sobre o nosso consumo 
de energia e, por conseguinte, sobre os nossos modos de vida e métodos de produção, 
visando um consumo de energia mais eficaz (através de uma maior utilização das energias 
renováveis), mas, sobretudo, um consumo de energia mais reduzido; salienta que todas as 
medidas no domínio da bioenergia devem ter por objectivo a resolução do problema das 
alterações climáticas;

2. Considera que a substituição de combustíveis fósseis encerra oportunidades económicas e 
abrange aspectos ecológicos e sociais;

3. Considera que a produção de biomassa e de biocombustíveis pode dar um contributo 
essencial para o cumprimento dos objectivos comunitários em matéria de gestão climática;

4. Salienta que o apoio à promoção das culturas energéticas foi introduzido como parte da 
reforma da política agrícola comum (PAC);

5. Chama a atenção para as potencialidades da utilização de subprodutos agrícolas, de 
culturas energéticas, de produtos da silvicultura e de resíduos para a produção de 
aquecimento, refrigeração, combustíveis e electricidade; considera, porém, que a produção 
de biomassa e de biocombustíveis não deve substituir a função principal da agricultura na 
produção alimentar;

6. Considera necessário o apoio da Comunidade à promoção de biomassa e de 
biocombustíveis obtidos a partir de resíduos orgânicos diversos, nomeadamente resíduos 
florestais, resíduos resultantes do tratamento de águas residuais, resíduos sólidos urbanos 
e óleos alimentares;

7. Solicita à Comissão que elimine todos os obstáculos possíveis baseados na legislação 
comunitária, a fim de possibilitar e incentivar a fermentação de estrume ou de resíduos 
orgânicos destinados ao biogás;

8. Frisa que cumpre ter em conta as vertentes da eficiência energética e do desenvolvimento 
sustentável no quadro do aproveitamento de subprodutos da agricultura, de culturas 
energéticas e de produtos e resíduos da silvicultura; constata, assim sendo, que estes 
produtos terão prioritariamente de ser utilizados do modo mais eficiente possível para fins 
de aquecimento e que só poderão ser empregues na produção de electricidade quando não 
exista alternativa que possibilite um aproveitamento mais eficiente;

9. Salienta a importância dos mecanismos de mercado, que permitem que as fontes de 
energia de biomassa se tornem competitivas numa base sustentável;
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10. Insta a Comissão a continuar a esforçar-se por promover normas de produtos e o apoio às 
matérias-primas renováveis em toda a UE, a fim de desenvolver um mercado interno para 
as fontes de energia renováveis;

11. Considera que a qualidade dos biocombustíveis, designadamente os biocombustíveis 
utilizados para substituição do petróleo no sector dos transportes, deve ser objecto de 
monitorização por laboratórios competentes, e que, a nível europeu, se deve investir na 
modernização tecnológica a nível de infra-estruturas laboratoriais para controlo da 
qualidade dos combustíveis de forma isenta e sem interesses próprios;

12. Sublinha que os biocombustíveis requerem ensaios específicos que exigem investimentos, 
pelo que se torna necessária a afectação dos fundos estruturais e de coesão para 
investimentos não só em projectos de investimento mas também nas infraestruturas de 
garantia da qualidade dos produtos em questão;

13. Insta a Comissão a apresentar, o mais rapidamente possível, uma proposta de directiva 
sobre aquecimento e refrigeração a partir de fontes de energia renováveis e recorda a sua 
resolução de 14.2.2006 que contém recomendações à Comissão sobre aquecimento e 
refrigeração a partir de fontes de energia renováveis1, bem como a decisão do Conselho 
"Assuntos Económicos e Financeiros" de autorizar os Estados-Membros a aplicarem uma 
taxa reduzida de imposto sobre o valor acrescentado ao fornecimento de aquecimento 
urbano de origem renovável;

14. Salienta que deve ser criado o melhor enquadramento regulamentar possível para a 
utilização de biomassa, a fim de promover uma produção sustentável dos pontos de vista 
ecológico, da viabilidade económica e da segurança alimentar à escala internacional e de 
assegurar que esta seja utilizada de forma mais eficiente, promovendo, por exemplo, a 
co-geração;

15. Está convicto de que os recursos dedicados às prioridades de desenvolvimento rural da 
Comunidade poderão contribuir para promover a utilização de energia renovável e para 
combater as alterações climáticas; sublinha, porém, que os fundos destinados ao 
desenvolvimento rural estão à disposição para uma estratégia global de revitalização 
económica e segurança ecológica do espaço rural e respectivos recursos naturais; assinala 
que os Estados-Membros devem considerar a introdução de ajudas ou oferecer benefícios 
fiscais nos seus programas nacionais de desenvolvimento rural e outras dotações 
orçamentais;

16. Apoia as conclusões do Conselho Europeu de Março de 2006, segundo as quais o 
objectivo deverá consistir num aumento, para 15%, da quota-parte das energias renováveis 
e de um aumento, para 8%, da quota-parte dos biocombustíveis até 2015;

17. Solicita à Comissão que preste uma atenção suplementar aos projectos de biocombustíveis 
de pequena escala no âmbito do sector agrícola primário, como a fermentação e a 
destilação móvel, que podem ter consequências importantes para o futuro processamento 
de subprodutos primários;

18. Considera que, a nível das bio-refinarias, devem ser criados mecanismos que incentivem a 
construção de infra-estruturas que coloquem rapidamente os recursos nas instalações de 
conversão, ou, no caso de se associar a bio-refinaria à cultura energética, para colocar os 
produtos rapidamente disponíveis para o uso final;

  
1 Textos Aprovados, P6_TA (2006)0058.
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19. Está convicto de que a criação de um mercado comunitário para biocombustíveis 
contribuirá para reduzir a dependência do aprovisionamento energético da Europa e 
constituirá uma oportunidade para o desenvolvimento de fontes de rendimento 
alternativas, não só para os nossos agricultores como também para as nossas economias 
rurais;

20. Salienta que, para utilizar a biomassa em observância do princípio da sustentabilidade, há 
que fomentar um tipo de exploração em que o local de proveniência das matérias agrícolas 
de base se situe o mais próximo possível, em termos geográficos, no intuito de evitar as 
perdas de energia ocasionadas pelo transporte; insta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a atribuírem ajudas financeiras consagradas ao desenvolvimento do 
espaço rural à conversão do sistema de aquecimento de estabelecimentos públicos 
situados em áreas rurais, que passariam a utilizar a bioenergia;

21. Considera importante harmonizar a aplicação em todos os Estados-Membros da Directiva 
2003/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 2003, relativa à 
promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros combustíveis renováveis nos 
transportes (a directiva "biocombustíveis")1;

22. Apoia o intento anunciado pela Comissão no sentido de proceder a uma revisão, até finais 
de 2006, dos valores-limite aplicáveis ao teor de biocombustíveis na gasolina e 
combustível para motores diesel, que constituem um entrave a uma utilização mais 
generalizada de biocombustíveis, no âmbito da Directiva 98/70/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 2001998, relativa à qualidade dos 
combustíveis2;

23. Realça a importância de tornar obrigatórias as metas indicativas da Directiva 2003/30/CE 
e insta ao estabelecimento de novas metas mais exigentes, a mais longo prazo, até 2020, a 
fim de criar confiança nos investidores e de assegurar aos agricultores e aos empresários 
dispostos a investir nesta indústria apoios a longo prazo; entende que os objectivos 
indicativos devem assentar numa judiciosa análise do potencial de produção sustentável 
de biocombustíveis e ser acompanhados de medidas ambientais eficazes;

24. Salienta a importância de estabelecer em 5,74% os objectivos indicativos previstos na 
Directiva relativa aos biocombustíveis, vinculativamente até 2010;

25. Entende que a UE deve criar uma estrutura obrigatória, e não voluntária, para promover os 
biocombustíveis e sugere a introdução de uma percentagem mínima obrigatória de 
biocombustíveis, nomeadamente 5,74%, a misturar em todos os combustíveis fósseis;

26. Sublinha que a introdução de uma percentagem obrigatória não deve ter como 
consequência o desaparecimento ou a redução dos incentivos existentes à produção de 
biocombustíveis na UE;

27. Considera que medidas como outros incentivos fiscais e subsídios ao investimento são 
formas promissoras de promover os biocombustíveis; insta não só à criação de uma
ligação entre a promoção das culturas energéticas e a monitorização do seu impacto no 
ambiente agrícola e na diversidade biológica, como também a que essas medidas vigorem 

  
1 JO L 123 de 17.5.2003, pp. 42-46.
2 JO L 350 de 28.12.1998, p. 58, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2000/71/CE (JO L 287
de 14.11.2000.
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durante um período suficientemente longo, de forma a assegurar a confiança da indústria e 
a estimular o investimento;

28. Considera prioritário modificar as especificações técnicas da Directiva 98/70/CE1 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à qualidade dos 
combustíveis e que altera a Directiva 93/12/CEE do Conselho2 - em particular os limites 
do teor em etanol, éter, compostos oxigenados, pressão de vapor e a fracção volumétrica 
de biodiesel - para permitir misturas de biocombutíevis e combustíveis tradicionais 
superiores a 5%;

29. Exorta a Comissão a incentivar o aditamento de biocombustíveis a combustíveis 
tradicionais nos vários Estados-Membros, por via da reforma do regime comunitário de 
tributação dos consumidores;

30. Sublinha a importância do recurso a medidas fiscais como a isenção fiscal mas exorta a 
Comissão a estar atenta às distorções do mercado e a actuar contra estas;

31. Insta a Comissão a considerar o desenvolvimento de uma base de dados transparente e 
pública, ao nível da UE, que deverá incluir registos das melhores práticas relativas à 
utilização de biomassa (matérias-primas renováveis e matérias orgânicas da agricultura e 
silvicultura) para a produção de biocombustíveis, calor e electricidade, a fim de replicar as 
iniciativas mais valiosas em toda a UE e à eficácia dos processos a nível climático, bem 
como dados sobre a origem e impacto ecológico do cultivo das matérias-primas utilizadas, 
a fim de poder verificar a utilidade dos processos e divulgar as iniciativas de utilidade 
comprovada em toda a Europa;

32. Acolhe com satisfação a iniciativa da Comissão de desenvolver uma “plataforma 
tecnológica dos biocombustíveis”, bem como o apoio da Comissão a projectos como o 
BioXchange, um espaço de mercado de biomassa por via da Internet, que reúna a oferta e 
a procura de biomassa na Europa;

33. Considera que a área de investigação e desenvolvimento no domínio da biomassa e dos 
biocombustíveis deve ter uma componente de grandes projectos orientados com base na 
implementação de unidades demonstradoras a médio prazo, mas também deve ser aberta 
uma linha de investigação para domínios de natureza mais fundamental em áreas menos 
exploradas mas consideradas promissoras, nomeadamente a área da pirólise e da 
biotecnologia com mutação genética;

34. Insta a Comissão a abolir a retirada de terras e desenvolver novos incentivos às culturas
energéticas;

35. Salienta que também o cultivo de matérias-primas renováveis deve processar-se de acordo 
com competências especializadas e que ao mesmo são aplicáveis as regaras da 
condicionalidade;

36. Insta a Comissão a ampliar a lista de culturas elegíveis para a produção de 
biocombustíveis nos sistemas de apoio, a fim de assegurar a selecção das culturas mais 
adequadas a nível local e regional e de estimular a fermentação do estrume;

  
1 Directiva 1998/70/CE (JO L 350 de 28.12.1998), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2003/17/CE (JO L 76 de 22.3.2003).
2 JO L 350 de 28.12.1998, p. 58, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 1882/2003
(JO L 284 de 31.10.2003, p. 1.
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37. Considera que, neste domínio, é de grande importância desenvolver uma estratégia de 
promoção das culturas energéticas, com criação de incentivos para a implementação de 
culturas com culturas bem seleccionadas, compatíveis com as características específicas 
dos solos e do clima e de curta rotação, tendo em vista garantir a diversificação do uso da 
terra e, assim, permitir a observância dos princípios da multifuncionalidade da agricultura;

38. Saúda a iniciativa da Comissão de tornar o cultivo de açúcar para produção de bioetanol 
elegível para os regimes de apoio da PAC;

39. Insta a Comissão a eliminar as barreiras ao desenvolvimento de culturas energéticas nos 
novos Estados-Membros, que aplicam um regime simplificado de pagamento único por 
superfície;

40. Insta a Comissão a assegurar que seja dado pleno apoio à investigação e desenvolvimento 
dos biocombustíveis de “segunda geração”, paralelamente à investigação no domínio, por 
exemplo, do apuramento das culturas e da melhoria dos métodos de cultivo para os 
biocombustíveis de “primeira geração”;

41. Considera que, numa perspectiva a longo prazo em que o hidrogénio se posiciona como 
alternativa directa para alimentação das pilhas de combustível para geração de 
electricidade e como matéria prima associada à produção de combustíveis líquidos, 
deveriam ser enquadradas nas plataformas tecnológicas opções que integrem diferentes 
tipos de recursos;

42. Apoia a introdução de um regime de certificação da União Europeia, a fim de garantir, 
não só a qualidade dos produtos, mas também requisitos mínimos de responsabilidade 
ambiental e social; sugere que qualquer regime de certificação deve ser aplicado de forma 
não-discriminatória, tanto aos biocombustíveis produzidos internamentos como aos 
importados, e que a produção e utilização de biocombustíveis devem ser globalmente 
positivas para o ambiente;

43. Insta a Comissão a assegurar que as boas práticas sociais sejam rigorosamente cumpridas 
nos países terceiros, nomeadamente no que diz respeito à exploração de trabalhadores e de 
crianças nas plantações de cana-de-açúcar;

44. Considera que é de particular importância a salvaguarda das boas práticas ambientais em 
países terceiros como o Brasil, onde extensas áreas de habitat natural são destruídas para 
cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo nos ecossistemas críticos do Cerrado e da Mata 
Atlântica, considerados como altamente prioritários para a conservação da diversidade 
biológica;

45. Insta a Comissão a atribuir ainda maior prioridade ao reconhecimento das preocupações 
de carácter não comercial no quadro de um futuro acordo da OMC; assinala que isso 
permitiria à UE certificar-se de que os biocombustíveis importados preenchem 
determinados critérios de sustentabilidade, em especial no domínio do ambiente;

46. Sublinha a necessidade de uma gestão adequada pela Comunidade das importações de 
biocombustíveis e solicita à Comissão que considere a possibilidade de estabelecer 
acordos qualificados de acesso ao mercado para importação de biocombustíveis de países 
terceiros, de forma a permitir que a indústria de biocombustíveis da UE se desenvolva e se 
torne competitiva, sem deixar de aplicar elevadas normas ambientais;
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47. Considera que uma gestão a nível comunitário das importações de biocombustíveis apenas 
será necessária quando a competitividade da indústria europeia de biocombustíveis se 
encontrar ameaçada por dumping ambiental e social;

48. Insta a Comissão a monitorizar o impacto da procura de biocombustíveis, electricidade 
verde, calor e frio nos preços dos produtos e subprodutos, a sua disponibilidade para 
indústrias competitivas e o impacto no abastecimento alimentar e respectivos preços, na 
UE e nos países em desenvolvimento e a intervir de imediato no plano regulador no caso 
de uma subida de preços conducente à escassez de produtos alimentares nos países ou 
grupos mais pobres da população;

49. Exorta a Comissão a velar pela alimentação da rede com biogás, bem como pela utilização 
do biogás como combustível através de incentivos adequados, e a prestar, assim, um novo 
contributo para a redução da dependência das importações no domínio da energia;

50. Solicita, de um modo geral, à Comissão que não incite ao desenvolvimento de uma cultura 
intensiva e produtivista das fontes renováveis de energia, o que teria consequências 
ambientais, económicas e sociais nefastas e não se inseriria, por conseguinte, na estratégia 
europeia de desenvolvimento sustentável;

51. Sublinha a necessidade de uma política de informação à escala da União Europeia sobre a 
biomassa e os biocombustíveis.

52. Insta a Comissão a aplicar e a apoiar o programa-piloto para a implementação de 
biocombustíveis de primeira e de segunda geração;

53. Considera que, tendo em conta a implementação de reformas do açúcar na UE e a 
extinção da cultura da beterraba açucareira, devem ser analisadas as possibilidades de 
aumento do potencial existente na produção de biocombustíveis a partir da beterraba 
açucareira, assim como noutras culturas alternativas;

54. Insta a Comissão a tomar medidas para alcançar, o mais rapidamente possível, um 
compromisso entre a indústria automóvel e o sector petrolífero no que diz respeito à 
produção de biocombustíveis, tendo em conta o princípio "Biocombustíveis para 
automóveis e não automóveis para biocombustíveis".



AD\628351PT.doc 9/9 PE 372.059v02-00

PT

PROCESSO

Título Estratégia da União Europeia no domínio da biomassa e dos 
biocombustíveis

Número de processo 2006/2082(INI)
Comissão competente quanto ao fundo ITRE
Parecer emitido por

Data de comunicação em sessão
AGRI
6.4.2006

Cooperação reforçada – Data de 
comunicação em sessão
Relator de parecer

Data de designação
Willem Schuth
21.3.2006

Relator de parecer substituído
Exame em comissão 25.4.2006 21.6.2006 12.9.2006
Data de aprovação 12.9.2006
Resultado da votação final +:

–:
0:

38
-
-

Deputados presentes no momento da 
votação final

Vincenzo Aita, Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Thijs Berman, Niels 
Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph 
Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte 
Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan 
Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, 
Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Kartika Tamara 
Liotard, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, 
Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem 
Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc 
Tarabella, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Bernadette Bourzai, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto

Suplente(s) (nº 2 do art. 178º) 
presente(s) no momento da votação final

-

Observações (dados disponíveis numa 
única língua)

-


