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revoga a Directiva 93/12/CEE
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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Gintaras Didžiokas

Alteração 32
Considerando 4

4) Uma dos aspectos das emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos pelo sector 
dos transportes foi abordado na política 
comunitária relativa às emissões de CO2 dos 
veículos. O combustível rodoviário contribui 
significativamente para as emissões 
comunitárias globais de gases com efeito de 
estufa. A monitorização e a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 

4) Um dos aspectos das emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos pelo sector 
dos transportes foi abordado na política 
comunitária relativa às emissões de CO2 dos 
veículos. O combustível rodoviário contribui 
significativamente para as emissões 
comunitárias globais de gases com efeito de 
estufa. A monitorização e a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
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produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis podem contribuir para ajudar a 
Comunidade a alcançar os seus objectivos de 
redução dos gases com efeito de estufa 
através da descarbonização dos combustíveis 
utilizados no sector dos transportes.

produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis fósseis podem contribuir para 
ajudar a Comunidade a alcançar os seus 
objectivos de redução dos gases com efeito 
de estufa através da descarbonização dos 
combustíveis utilizados no sector dos 
transportes. Na sua futura proposta de 
directiva relativa a fontes de energia 
renováveis, a Comissão deverá propor 
normas mínimas em matéria de redução de 
emissões de gases com efeito de estufa
produzidos por biocombustíveis.

Or. en

Justificação

A inclusão dos biocombustíveis nesta medida levaria o mercado de combustíveis europeu a 
importar todos os biocombustíveis. Isto conduziria a uma perda significativa de segurança 
energética, de segurança alimentar, de postos de trabalho e de desenvolvimento 
socioeconómico na Europa. Comprometeria, pois, o objectivo da União Europeia de, na 
próxima década, se tornar líder mundial no domínio das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis sustentáveis, prejudicando assim a competitividade da Europa no futuro.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso e Lambert van Nistelrooij

Alteração 33
Considerando 4

4) Uma dos aspectos das emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos pelo sector 
dos transportes foi abordado na política 
comunitária relativa às emissões de CO2 dos 
veículos. O combustível rodoviário contribui 
significativamente para as emissões 
comunitárias globais de gases com efeito de 
estufa. A monitorização e a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis podem contribuir para ajudar a 
Comunidade a alcançar os seus objectivos de 

4) Um dos aspectos das emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos pelo sector 
dos transportes foi abordado na política 
comunitária relativa às emissões de CO2 dos 
veículos. O combustível rodoviário contribui
significativamente para as emissões 
comunitárias globais de gases com efeito de 
estufa. A monitorização e a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis fósseis podem contribuir para 
ajudar a Comunidade a alcançar os seus 
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redução dos gases com efeito de estufa 
através da descarbonização dos combustíveis 
utilizados no sector dos transportes.

objectivos de redução dos gases com efeito 
de estufa através da descarbonização dos 
combustíveis utilizados no sector dos 
transportes. Na sua futura proposta de 
directiva relativa a fontes de energia 
renováveis, a Comissão deverá propor 
normas mínimas em matéria de redução de 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos por biocombustíveis.

Or. en

Justificação

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij) 
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 34
Considerando 6

(6) A 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, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 

(6) A 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, visa promover a 
utilização dos combustíveis renováveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
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dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis.

dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
das tecnologias ligadas aos combustíveis 
não fósseis, a comunicação esclarece que o 
crescimento da utilização de biomassa para 
produção de combustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
fim de assegurar que o novo incentivo ao 
desenvolvimento de combustíveis não 
fósseis preconizado na presente directiva 
não conduza a impactos ambientais 
negativos, a presente directiva estabelece 
um quadro de critérios de sustentabilidade. 
Os critérios pormenorizados serão 
adoptados em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto na presente directiva e 
baseado em exigências de carácter
ambiental. A comunicação também chama a 
atenção para a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis.

Or. en

Justificação

A DG Ambiente tem de definir critérios de sustentabilidade e estes têm de ser enquadrados e 
estabelecidos na presente directiva. O mercado de combustíveis à base de biomassa é uma 
criação de regulamentação, e é da responsabilidade do legislador assegurar que o mesmo 
não se traduza em consequências ambientais negativas na UE ou fora dela.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 35
Considerando 6

(6) A Directiva 2003/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 

(6) A Directiva 2003/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 
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2003, relativa à promoção da utilização de 
biocombustíveis ou de outros combustíveis 
renováveis nos transportes, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis.

2003, relativa à promoção da utilização de 
biocombustíveis ou de outros combustíveis 
renováveis nos transportes, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis. É desejável introduzir não 
apenas critérios de biodiversidade para a 
produção de biocombustíveis, mas também 
critérios de carácter social. Os critérios de 
sustentabilidade introduzidos na presente 
directiva constituem um conjunto mínimo 
de critérios que poderá ser ampliado no 
âmbito da revisão da Directiva 2003/30/CE.

Or. en

Justificação

A mistura de biocombustíveis que registam um bom desempenho em termos de emissão de 
gases com efeito de estufa com outros combustíveis deve ser promovida, mas não à custa da 
biodiversidade, nem deixando de acautelar as importantes consequências sociais adversas 
que isso pode ter nos países produtores. É importante dispor de um conjunto único de 
critérios de sustentabilidade para toda a legislação pertinente da UE.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 36
Considerando 6

(6) A 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, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis.

(6) A 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, visa promover a 
utilização dos biocombustíveis na 
Comunidade. A estratégia comunitária para 
os biocombustíveis foi especificada na 
Comunicação da Comissão de 2006 -
"Estratégia da União Europeia no domínio 
dos biocombustíveis". Ao manifestar a 
vontade de intensificar o desenvolvimento 
dos biocombustíveis e das tecnologias 
conexas, a comunicação esclarece que o 
crescimento dos biocombustíveis não deverá 
conduzir ao aumento dos danos ambientais e 
sublinhou a necessidade de reduzir a 
produção de gases com efeito de estufa. A 
comunicação também chama a atenção para 
a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento das tecnologias ligadas aos 
biocombustíveis. Os biocombustíveis 
deverão registar uma redução de emissões 
de gases com efeito de estufa de pelo menos 
50% comparativamente aos combustíveis 
fósseis, de modo a contrabalançar os 
efeitos negativos do cultivo de plantas 
energéticas, como sejam os impactos 
ambientais adversos (utilização de adubos, 
pesticidas), o aumento da competição pela 
terra, água e alimentos, e a pressão 
acrescida sobre as florestas naturais e as 
comunidades locais.

Or. en
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Justificação

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 37
Considerando 6-A (novo)

(6-A) A Comissão deverá velar por que os 
subsídios públicos aos combustíveis não 
fósseis se limitem aos combustíveis que 
preenchem os critérios de sustentabilidade 
enunciados no anexo VI-B e cujo 
desempenho em termos de redução das
emissões de gases com efeito de estufa 
supere em 20% os critérios de base. A 
partir de 2015, quaisquer combustíveis não 
fósseis objecto de subsídios públicos 
deverão evidenciar um desempenho em 
matéria de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa 80% acima dos 
critérios de base em vigor.

Or. en

Justificação

Os subsídios públicos aos combustíveis não fósseis (se é que algum devia ser autorizado) 
devem cingir-se àqueles que registam um melhor desempenho.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 38
Considerando 7

(7) A Directiva 98/70/CE associa à 
existência de condições climáticas de tipo 
árctico ou rigorosas um derrogação à 
pressão de vapor máxima da gasolina no 
período de Verão. Atendendo a que a 
aplicação desta medida conduziu a 
incertezas jurídicas, é necessário clarificar 
as condições que regulam o recurso a esta 
derrogação.

Suprimido

Or. en

Justificação

A clarificação proposta pela Comissão Europeia tenderia a flexibilizar a actual aplicação 
desta derrogação, com o consequente risco de aumento da poluição atmosférica e redução da 
qualidade do ar. A clarificação proposta pela Comissão não oferece qualquer justificação 
para esta flexibilização na aplicação da derrogação.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 39
Considerando 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é 
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
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das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2010. Atendendo a que 
uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE.

das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2013. A fim de alcançar 
este objectivo, a Comissão elaborará, até 31
de Dezembro de 2010, um relatório tendo 
em vista desenvolver uma metodologia 
adequada para estimar as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários;
clarificar a relação com o sistema de 
comércio de direitos de emissão da UE; e
proceder à revisão da viabilidade e do 
calendário de consecução dos objectivos de 
redução progressiva das emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis para 
transportes, podendo apresentar propostas 
ao Parlamento e ao Conselho visando 
alterar a presente directiva, quando 
necessário. Atendendo a que uma das 
consequências da adopção da presente 
directiva é a possibilidade acrescida de 
utilizar os biocombustíveis, o mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa será desenvolvido 
em coordenação com o disposto na Directiva 
2003/30/CE e posterior legislação.

Or. en

Justificação

Antes de mais, é necessário desenvolver uma metodologia harmonizada e concreta para o 
cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta fase, estabelecer um objectivo 
de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, na medida em que tal tem 
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implicações directas no volume e na sustentabilidade dos biocombustíveis que serão 
comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em aberto e a resolver no 
quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 40
Considerando 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é 
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2010. Atendendo a que 
uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE. 

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é 
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
fósseis que colocam no mercado e a 
reduzirem essas emissões. A fim de 
alcançar este objectivo, a Comissão 
elaborará, até 31 de Dezembro de 2010, um 
relatório tendo em vista desenvolver uma 
metodologia adequada para estimar as 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
rodoviários e proceder à revisão da 
viabilidade e do calendário de consecução 
dos objectivos de redução progressiva das 
emissões de gases com efeito de estufa
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis para transportes, podendo 
apresentar propostas ao Parlamento e ao 
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Conselho visando alterar a presente 
directiva, quando necessário. Atendendo a 
que uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE e 
posterior legislação.

Or. en

Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 41
Considerando 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
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com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2010. Atendendo a que 
uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE.

com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões. A fim de alcançar este objectivo, 
a Comissão elaborará, até 31 de Dezembro 
de 2010, um relatório tendo em vista 
desenvolver uma metodologia adequada 
para estimar as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários; clarificar a 
relação com o sistema de comércio de 
direitos de emissão da UE; e proceder à 
revisão da viabilidade e do calendário de 
consecução dos objectivos de redução 
progressiva das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis para 
transportes, podendo apresentar propostas 
ao Parlamento e ao Conselho visando 
alterar a presente directiva, quando 
necessário. Atendendo a que uma das 
consequências da adopção da presente 
directiva é a possibilidade acrescida de 
utilizar os biocombustíveis, o mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa será desenvolvido 
em coordenação com o disposto na Directiva 
2003/30/CE e posterior legislação.

Or. en

Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
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harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 42
Considerando 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2010. Atendendo a que 
uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE.

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões. A fim de alcançar este objectivo, 
a Comissão elaborará, até 31 de Dezembro 
de 2010, um relatório tendo em vista 
desenvolver uma metodologia adequada 
para estimar as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários; clarificar a 
relação com o sistema de comércio de 
direitos de emissão da UE; e proceder à 
revisão da viabilidade e do calendário de 
consecução dos objectivos de redução 
progressiva das emissões de gases com 
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efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis para 
transportes, podendo apresentar propostas 
ao Parlamento e ao Conselho visando 
alterar a presente directiva, quando 
necessário. Atendendo a que uma das 
consequências da adopção da presente 
directiva é a possibilidade acrescida de 
utilizar os biocombustíveis, o mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa será desenvolvido 
em coordenação com o disposto na Directiva 
2003/30/CE.

Or. en

Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 43
Considerando 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
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revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2010. Atendendo a que 
uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE.

revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões. A fim de alcançar este objectivo, 
seria recomendável que a Comissão 
elaborasse, até 31 de Dezembro de 2010, 
um relatório com vista a desenvolver uma 
metodologia adequada para estimar as 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
rodoviários; clarificar a relação com o 
sistema de comércio de direitos de emissão 
da UE; e proceder à revisão da viabilidade 
e do calendário de consecução dos 
objectivos de redução progressiva das 
emissões de gases com efeito de estufa
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis para transportes, podendo 
apresentar propostas ao Parlamento e ao 
Conselho visando alterar a presente 
directiva, quando necessário. Atendendo a 
que uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE e
posterior legislação.

Or. en
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Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 44
Considerando 9

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis que 
colocam no mercado e a reduzirem essas 
emissões de acordo com um valor fixo 
anual, a partir de 2010. Atendendo a que 
uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução das emissões 

(9) A combustão dos combustíveis utilizados 
no sector dos transportes rodoviários é
responsável por cerca de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa ao nível da 
Comunidade. Uma das abordagens possíveis 
para reduzir estas emissões consiste em 
diminuir as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Esta medida pode 
revestir diversas formas. Atendendo ao 
objectivo da Comunidade, que consiste em 
intensificar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, e ao grande impacto 
das emissões provenientes dos transportes 
rodoviários, é oportuno prever num
mecanismo que obrigue os fornecedores de 
combustíveis a comunicarem as emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
fósseis que colocam no mercado e a 
reduzirem essas emissões de acordo com um 
valor fixo anual, a partir de 2010. Atendendo 
a que uma das consequências da adopção da 
presente directiva é a possibilidade acrescida 
de utilizar os biocombustíveis, o mecanismo 
de monitorização e de redução mínima das 
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de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na Directiva 2003/30/CE.

emissões de gases com efeito de estufa será 
desenvolvido em coordenação com o 
disposto na futura Directiva relativa às 
fontes de energia renováveis.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 45
Considerando 11

(11) O objectivo da Comissão é atingir uma 
quota mínima de 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis para transportes até 2020. 
Os contínuos progressos técnicos registados 
no domínio das tecnologias automóveis e 
dos combustíveis, conjugados com a vontade 
constante de garantir um nível optimizado de 
protecção ambiental e sanitária, impõem a 
reavaliação periódica das especificações 
aplicáveis aos combustíveis de acordo com 
estudos e análises complementares dos 
efeitos dos aditivos e dos componentes dos 
biocombustíveis nas emissões poluentes. 
Deverão, por conseguinte, ser apresentados 
relatórios periódicos sobre a possibilidade de 
facilitar a descarbonização dos combustíveis 
para transportes.

(11) O objectivo da Comissão é atingir uma 
quota mínima de 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis para transportes até 2020.
Contudo, atendendo a que na Directiva 
98/70/CE será prevista uma redução, até 
2020, de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos pelos 
combustíveis utilizados nos transpores 
rodoviários, o objectivo de atingir uma 
quota mínima de 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis para transportes até 2020 
é descabido e deve ser suprimido. Os 
contínuos progressos técnicos registados no 
domínio das tecnologias automóveis e dos 
combustíveis, conjugados com a vontade 
constante de garantir um nível optimizado de 
protecção ambiental e sanitária, impõem a 
reavaliação periódica das especificações 
aplicáveis aos combustíveis de acordo com 
estudos e análises complementares dos 
efeitos dos aditivos e dos componentes dos 
biocombustíveis sustentáveis nas emissões 
poluentes. Deverão, por conseguinte, ser 
apresentados relatórios periódicos sobre a 
possibilidade de facilitar a descarbonização 
dos combustíveis para transportes.
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Or. en

Justificação

A Comissão propôs como meta uma redução, até 2020, de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por combustíveis. Acrescentar o objectivo de atingir uma quota de 
10% de biocombustíveis nos combustíveis para transportes até 2020 não traz, por 
conseguinte, qualquer valor acrescentado. A redução de 10% nas emissões de gases com 
efeito de estufa apenas garante a redução desses gases, e a utilização de biocombustíveis, 
seja numa percentagem de 5%, 10% ou 15%, ou nula, não faz qualquer diferença. O 
objectivo de uma quota de 10% de biocombustíveis nos combustíveis para transportes não 
ajuda a combater as alterações climáticas, podendo mesmo, em caso de más condições de 
produção (desflorestação, utilização de terras turfosas, consumo excessivo de água) causar 
danos à sociedade

Alteração apresentada por Anne Laperrouze, Pilar Ayuso e Martin Callanan

Alteração 46
Considerando 11

(11) O objectivo da Comissão é atingir uma 
quota mínima de 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis para transportes até 2020. 
Os contínuos progressos técnicos registados 
no domínio das tecnologias automóveis e 
dos combustíveis, conjugados com a vontade 
constante de garantir um nível optimizado de 
protecção ambiental e sanitária, impõem a 
reavaliação periódica das especificações 
aplicáveis aos combustíveis de acordo com 
estudos e análises complementares dos 
efeitos dos aditivos e dos componentes dos 
biocombustíveis nas emissões poluentes. 
Deverão, por conseguinte, ser apresentados 
relatórios periódicos sobre a possibilidade de 
facilitar a descarbonização dos combustíveis 
para transportes.

(11) O objectivo da Comissão é atingir uma 
quota mínima de 10% de biocombustíveis 
nos combustíveis para transportes até 2020. 
Os contínuos progressos técnicos registados 
no domínio das tecnologias automóveis e 
dos combustíveis, conjugados com a vontade 
constante de garantir um nível optimizado de 
protecção ambiental e sanitária, impõem a 
reavaliação periódica das especificações 
aplicáveis aos combustíveis de acordo com 
estudos e análises complementares dos 
efeitos dos aditivos e dos componentes dos 
biocombustíveis nas emissões poluentes. 
Deverão, por conseguinte, ser apresentados 
relatórios periódicos sobre a possibilidade de 
facilitar a descarbonização dos combustíveis 
para transportes, sempre que viável.

Or. en
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Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 47
Considerando 14

(14) O combustível obtido a partir da 
mistura de etanol com gasolina tem um
pressão de vapor superior pelo que, para 
reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos, será necessário controlar a 
pressão de vapor aplicável às misturas de 
gasolina.

(14) O combustível obtido a partir da 
mistura de etanol com gasolina tem uma
pressão de vapor superior pelo que, para 
reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos, será necessário controlar a 
pressão de vapor aplicável às misturas de 
gasolina. Importa, pois, reduzir os níveis 
máximos de pressão de vapor da gasolina. 
A fim de permitir a adaptação dos 
operadores económicos a esta nova 
limitação, a redução do nível máximo 
admissível de pressão de vapor da gasolina 
deve ser levada a cabo em duas fases: 
primeiramente, seria introduzida uma 
redução imediata de 4 kPa no limite 
máximo actualmente aplicável à pressão de 
vapor da gasolina, seguindo-se-lhe uma 
redução adicional de 4 kPa no nível 
máximo admissível de pressão de vapor da
gasolina, a partir de 1 de Janeiro de 2013.

Or. fr
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Justificação

A fim de poder limitar as emissões de COV, é indispensável reduzir os níveis máximos 
admissíveis de pressão de vapor das gasolinas convencionais. Esta redução será levada a 
cabo em duas fases, por forma a permitir a adaptação dos operadores económicos a esta 
nova limitação. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 48
Considerando 14

(14) O combustível obtido a partir da 
mistura de etanol com gasolina tem um
pressão de vapor superior pelo que, para 
reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos, será necessário controlar a 
pressão de vapor aplicável às misturas de 
gasolina.

(14) O combustível obtido a partir da 
mistura de etanol com gasolina pode 
aumentar ou reduzir a pressão de vapor, ou 
mantê-la inalterada, consoante o teor de 
etanol na mistura e a temperatura 
ambiente, pelo que, para reduzir as emissões 
de poluentes atmosféricos, será necessário 
controlar a pressão de vapor aplicável às 
misturas de gasolina.

Or. en

Justificação

Na directiva em apreço, a pressão de vapor é medida a 38º C, temperatura a que as pequenas 
percentagens de etanol na mistura com gasolina consideradas na directiva aumentam a 
pressão de vapor. Está demonstrado, porém, que pequenas percentagens de etanol na 
gasolina não têm impacto na pressão do vapor a temperaturas até 20º C ou mais. Elevadas 
percentagens de etanol nas misturas com gasolina reduzem a pressão de vapor do 
combustível final.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 49
Considerando 15
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(15) Ao misturar etanol com gasolina 
produz-se uma alteração não linear da 
pressão de vapor da mistura de combustível 
assim obtida. Para garantir que a pressão 
de vapor da gasolina obtida a partir da 
combinação de duas misturas autorizadas 
de etanol e gasolina se mantém dentro dos 
limites autorizados de pressão de vapor, é 
necessário definir os valores autorizados 
por derrogação para a pressão de vapor 
dessas misturas, de modo a corresponder 
ao aumento efectivo da pressão de vapor 
decorrente da adição de uma determinada 
percentagem de etanol à gasolina.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 26 de Setembro de 2006 sobre uma estratégia temática sobre ambiente 
urbano, o Parlamento Europeu convida a Comissão a estabelecer, no que respeita aos 
compostos orgânicos voláteis (COV) formadores de ozono, um objectivo de redução de 55% 
entre 2010 e 2020. Caso fosse aplicada uma derrogação relativa ao etanol, o aumento nas 
emissões de COV que daí resultaria não seria nem compatível com a posição do Parlamento 
Europeu nem justificável. Existem outras formas de misturar biocombustíveis com 
combustíveis convencionais que não conduzem a um aumento da pressão do vapor. A isenção 
relativa ao etanol é, por conseguinte, injustificada e deve ser suprimida.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 50
Considerando 16

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução ideal seria 
as refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Atendendo a que, neste momento, 
tal não se verifica, opta-se por aumentar o 

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução seria as 
refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor.
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limite aplicável à pressão de vapor das 
misturas com etanol, de modo a permitir o 
desenvolvimento do mercado dos 
biocombustíveis.

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 26 de Setembro de 2006 sobre uma estratégia temática sobre ambiente 
urbano, o Parlamento Europeu convida a Comissão a estabelecer, no que respeita aos 
compostos orgânicos voláteis (COV) formadores de ozono, um objectivo de redução de 55% 
entre 2010 e 2020. Caso fosse aplicada uma derrogação relativa ao etanol, o aumento nas 
emissões de COV que daí resultaria não seria nem compatível com a posição do Parlamento 
Europeu nem justificável. Existem outras formas de misturar biocombustíveis com 
combustíveis convencionais que não conduzem a um aumento da pressão do vapor. A isenção 
relativa ao etanol é, por conseguinte, injustificada e deve ser suprimida.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Françoise Grossetête

Alteração 51
Considerando 16

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução ideal seria 
as refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Atendendo a que, neste momento, 
tal não se verifica, opta-se por aumentar o 
limite aplicável à pressão de vapor das 
misturas com etanol, de modo a permitir o 
desenvolvimento do mercado dos 
biocombustíveis.

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução seria as 
refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Atendendo a que, neste momento, 
tal não se verifica, opta-se por aumentar o 
limite aplicável à pressão de vapor das 
misturas com etanol, de modo a permitir o 
desenvolvimento do mercado dos 
biocombustíveis. A derrogação não deverá
conduzir a um aumento geral das emissões 
de COV. Importa, pois, reduzir os níveis 
máximos admissíveis de pressão do vapor.

Or. en
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Justificação
(Justificação Dorette Corbey)
Misturar etanol pode levar a um aumento da pressão do vapor. Importa assegurar que a 
derrogação proposta pela Comissão não se traduza num acréscimo da pressão de vapor 
máxima actualmente permitida.

(Justificação Françoise Grossetête) 
A redução do nível máximo de pressão de vapor aplicável à gasolina permitiria reduzir as 
emissões de COV.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 52
Considerando 16

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução ideal seria 
as refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Atendendo a que, neste momento, 
tal não se verifica, opta-se por aumentar o 
limite aplicável à pressão de vapor das 
misturas com etanol, de modo a permitir o 
desenvolvimento do mercado dos 
biocombustíveis.

(16) Para promover a utilização dos 
combustíveis com baixo teor de carbono e 
atingir os objectivos em matéria de combate 
à poluição atmosférica, a solução ideal seria 
as refinarias disponibilizarem as quantidades 
necessárias de gasolina com baixa pressão 
de vapor. Atendendo a que, neste momento, 
tal não se verifica, opta-se por aumentar o 
limite aplicável à pressão de vapor das 
misturas com etanol, de modo a permitir o 
desenvolvimento do mercado dos 
biocombustíveis sustentáveis.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 53
Considerando 19

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que estabeleça o método a utilizar na 

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que, com base nas orientações 
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elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e nas 
máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como as 
medidas aplicáveis à adaptação dos métodos 
analíticos autorizados previstas no artigo 
10.º da Directiva 98/70/CE, são de alcance 
geral e destinadas a completar a presente 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE.

definidas pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
fósseis utilizados nos transportes rodoviários 
e nas máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como as 
medidas aplicáveis à adaptação dos métodos 
analíticos autorizados previstas no artigo 
10.º da Directiva 98/70/CE, são de alcance 
geral e destinadas a completar a presente 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE.

Or. en

Justificação

De um ponto de vista democrático, é importante que o Parlamento Europeu e o Conselho 
definam a orientação do método de controlo em vez de deixar o assunto inteiramente para a 
comitologia. A actual produção de biocombustíveis na Europa consegue reduções nas 
emissões de gases com efeito de estufa que deverá demonstrar na futura Directiva relativa às 
Fontes de Energia Renováveis.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 54
Considerando 19

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão 
para que estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos ao 

(19) No quadro do estabelecimento de um 
novo mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
deverão ser conferidos poderes à Comissão
para que estabeleça o método a utilizar na 
elaboração dos relatórios sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa produzidos ao 
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longo do ciclo de vida dos combustíveis 
utilizados nos transportes rodoviários e nas 
máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como as 
medidas aplicáveis à adaptação dos métodos 
analíticos autorizados previstas no artigo 
10.º da Directiva 98/70/CE, são de alcance 
geral e destinadas a completar a presente 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE.

longo do ciclo de vida dos combustíveis 
fósseis utilizados nos transportes rodoviários 
e nas máquinas móveis não rodoviárias. 
Atendendo a que essas medidas, tal como as 
medidas aplicáveis à adaptação dos métodos 
analíticos autorizados previstas no artigo 
10.º da Directiva 98/70/CE, são de alcance 
geral e destinadas a completar a presente 
directiva mediante o aditamento de novos
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE.

Or. en

Justificação

A actual produção europeia de biocombustíveis consegue reduções assinaláveis em termos de 
emissões de gases com efeito de estufa. As análises de ciclo de vida sugerem que os 
biocombustíveis importados conseguem reduções maiores. A inclusão dos biocombustíveis 
levaria o mercado de combustíveis europeu a importar todos os biocombustíveis. Isto 
conduziria a uma perda de segurança energética e alimentar e a uma redução dos postos de 
trabalho e do desenvolvimento socioeconómico na Europa. Travaria o investimento do sector 
industrial nos tão necessários I&D no domínio dos biocombustíveis europeus de segunda 
geração, os quais, segundo se espera, conseguirão igualar quer as reduções nas emissões de 
gases com efeito de estufa quer os custos de produção dos biocombustíveis importados.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 55
Considerando 21

(21) As tecnologias dos biocombustíveis 
evoluem. Assim, é necessário intensificar a 
investigação de todos os métodos possíveis 
de conversão da biomassa em combustível 
para transportes. É, por conseguinte, 
adequado adoptar uma abordagem 
equilibrada, dentro dos limites fixados na 

(21) As tecnologias dos biocombustíveis 
sustentáveis evoluem. Assim, é necessário 
intensificar a investigação de todos os 
métodos possíveis de conversão da biomassa 
em combustível para transportes. É, por 
conseguinte, adequado adoptar uma 
abordagem equilibrada, dentro dos limites 
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directiva, de modo a aumentar, quando 
aplicável, a utilização de diferentes 
biocombustíveis. Estes combustíveis 
incluem: metanol, etanol, álcoois superiores, 
éteres e outros compostos oxigenados.

fixados na directiva, de modo a aumentar, 
quando aplicável, a utilização de diferentes 
biocombustíveis sustentáveis. Estes 
combustíveis incluem: metanol, etanol, 
álcoois superiores, éteres e outros compostos 
oxigenados. Dada a grande controvérsia 
entre os cientistas no mundo da ciência e a 
sociedade no seu conjunto quanto ao 
desempenho dos biocombustíveis de 
primeira geração (etanol/diesel obtido a 
partir de culturas alimentares) em termos 
de redução de emissões de gases com efeito 
de estufa, bem como aos efeitos colaterais 
negativos da sua produção, pelo menos 
50% dos biocombustíveis elegíveis para 
preencher o objectivo de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
previsto nesta Directiva e para beneficiar 
de quaisquer incentivos (financeiros) 
deverão ser biocombustíveis de segunda 
geração (combustíveis obtidos a partir de 
materiais lignocelulósicos), com vista a 
uma retirada gradual dos biocombustíveis 
de primeira geração até 2020.

Or. en

Justificação

Há numerosos biocombustíveis de primeira geração que, comparativamente aos combustíveis 
fósseis, revelam um fraco desempenho em termos de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa . Além disso, apresentam efeitos colaterais negativos do ponto de vista 
ambiental e social. Os biocombustíveis de segunda geração prometem um melhor 
desempenho, atendendo à sua maior produtividade por se tratar de culturas perenes e pelo 
facto de os seus métodos de cultivo não exigirem a preparação do solo, e, além disso, 
requerem menos insumos agrícolas. Para um futuro de biocombustíveis sustentáveis, só os de 
segunda geração devem ser incentivados na UE.
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Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 56
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)

Artigo 2, nº 1, ponto 2 (Directiva 98/70/CE) 

-1. O n.º 1, ponto 2, do artigo 2.º passa a ter 
a seguinte redacção:
2. "combustíveis para motores diesel", os 
gasóleos abrangidos pelo código
NC 2710 00 66 e utilizados para a 
propulsão dos veículos a que se referem as 
Directivas 70/220/CEE e 88/77/CEE. 
Podem conter ésteres metílicos de ácidos 
gordos, em conformidade com a norma do 
CEN EN14214, numa percentagem de até 
10% até Janeiro de 2010 e até 15% a partir 
de Janeiro de 2015.

Or. en

Justificação

A incorporação de biodiesel (FAME) no diesel convencional (sem requisitos de rotulagem) 
está hoje limitada a 5% em volume, o que representa um obstáculo de monta à produção do 
biodiesel na Europa. Além disso, a Directiva 2003/30/CE estabelece o valor de 5,75%, 
calculado com base no teor energético, como meta para a colocação de biocombustíveis no 
mercado até 2010. Não será possível alcançar esta meta (6,5% em volume) e a meta 
legalmente vinculativa de 10% (12% em volume,) se o limite máximo de 5% não for 
aumentado, primeiro para 10%, até 2010, e depois para pelo menos 15%, já em 2015.

Alteração apresentada por Gintaras Didžiokas

Alteração 57
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, nº 1, ponto 5 (Directiva 98/70/CE)

1. Ao n.º 1 do artigo 2°, é aditado o ponto 5 
seguinte:

Suprimido

"5. Condições climáticas de tipo árctico ou 
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Invernos rigorosos", temperaturas 
invernais médias, registadas no período de 
Outubro a Abril na região ou no 
Estado-Membro em causa, inferiores à 
média comunitária."

Or. en

Justificação

A clarificação proposta pela Comissão Europeia tenderia a flexibilizar a actual aplicação 
desta derrogação, com o consequente risco de aumento da poluição atmosférica e redução da 
qualidade do ar. A clarificação proposta pela Comissão não oferece qualquer justificação 
para esta flexibilização na aplicação da derrogação. Além disso, criaria um obstáculo 
injustificado à utilização de biocombustíveis, na medida em que constitui um forte incentivo 
económico para os fornecedores de combustíveis optarem pela gasolina pura de origem fóssil
com esta derrogação, em lugar das misturas de gasolina com biocombustíveis.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 58
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, nº 1, ponto 5 (Directiva 98/70/CE)

"5. Condições climáticas de tipo árctico ou 
Invernos rigorosos", temperaturas invernais
médias, registadas no período de Outubro a 
Abril na região ou no Estado-Membro em 
causa, inferiores à média comunitária."

"5. Condições climáticas caracterizadas por 
baixas temperaturas ambientes no período 
de Verão", temperaturas estivais médias, 
registadas no período de Maio a Setembro
na região ou no Estado-Membro em causa, 
inferiores à média comunitária."

Or. en

Justificação

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
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during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 59
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, nº 1, ponto 5 (Directiva 98/70/CE)

"5. Condições climáticas de tipo árctico ou 
Invernos rigorosos", temperaturas invernais 
médias, registadas no período de Outubro a 
Abril na região ou no Estado-Membro em 
causa, inferiores à média comunitária."

"5. Condições climáticas de tipo árctico ou 
invernos rigorosos", temperaturas invernais 
médias, registadas no período de Outubro a 
Abril na região ou no Estado-Membro em 
causa, inferiores em 2,5º C à média 
comunitária."

Or. en

Justificação

A definição constante na proposta da Comissão é demasiado ampla. A adesão a esta 
definição significaria que um grande número de países e regiões ficariam abrangidos pela 
mesma. Por exemplo, a temperatura média de todas as capitais europeias no Inverno é 
4,9º C. 17 dos 27 Estados-Membros têm temperaturas médias abaixo desses 4,9º C. É o caso, 
inclusive, dos Países Baixos, que normalmente não têm invernos rigorosos. Importa, pois,
tornar mais precisa a definição.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 60
ARTIGO 1, PONTO 1-A (novo)

Artigo 2, nº 1, ponto 5-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

1-A. Ao n.º 1 do artigo 2.º, é aditado o 
ponto 5-A seguinte:
"5-A. "Biocombustível sustentável":
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a) apenas os biocombustíveis que 
apresentam uma redução de emissões de 
gases com efeito de estufa superior a 50% 
comparativamente aos combustíveis fósseis, 
e
b) apenas os biocombustíveis cujo 
desempenho em matéria de redução de 
gases com efeito de estufa segundo o 
princípio "Well to Wheel" (do produtor ao 
consumidor) seja, comparativamente aos 
combustíveis fósseis, superior à diferença, 
em termos de desempenho no 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa, entre o biocombustível em questão e 
culturas naturais alternativas de 
"referência"(pasto, floresta), em compostos 
orgânicos no solo e à sua superfície."

Or. en

Justificação

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland)

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 61
ARTIGO 1, PONTO 1-A (novo)

Artigo 2, nº 1, ponto 5-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

1-A. Ao n.º 1 do artigo 2.º, é aditado o 
ponto 5-A seguinte:
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"5-A. "Desempenho em matéria de gases 
com efeito de estufa": a quantidade de
gases com efeito de estufa presente no 
combustível, medida em equivalentes de
CO2, mais a quantidade de equivalentes de
CO2 emitida devido ao processo de 
extracção e de produção, ao transporte, à 
distribuição e às alterações na utilização 
dos solos."

Or. en

Justificação

A eventual contabilização de qualquer futura utilização efectiva de CCS (captação e 
armazenamento de CO2), se autorizada, poderá ser especificada nos regulamentos técnicos, 
em conformidade com o futuro regulamento na matéria, a estabelecer no âmbito do 
procedimento de co-decisão. A subtracção de qualquer eventual função de sumidouro na fase 
de produção não deve ser autorizada no caso de biomassa destinada a ser utilizada como 
combustível.

Alteração apresentada por Martin Callanan e Karl-Heinz Florenz

Alteração 62
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B)

Artigo 3, nº 1, alínea c) (Directiva 98/70/CE)

b) No n.º 2, alínea c), no final da frase, é
aditado "ou do anexo V".

Suprimido

Or. en

Justificação

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
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same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 63
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B-A) (novo)

Artigo 3, nº 2, alínea c-A) (nova) (Directiva 98/70/CE)

b-A) Ao n.º 2, é aditada a seguinte alínea 
c-A): 
c-A) Os Estados-Membros devem assegurar 
que a gasolina comercializada no seu 
território satisfaz as especificações 
descritas no anexo III à data da publicação 
da norma desenvolvida pelo Comité 
Europeu de Normalização (CEN).

Or. en

Justificação

Alterar as especificações relativas ao limite máximo do teor de etanol nas misturas com 
gasolina, aumentando-o de 5 para 10% v/v exige a alteração de outros parâmetros nas 
especificações e na norma EN 228, a mais importante das quais é o teor máximo de oxigénio, 
que deve ser aumentado para 3,7% m/m. Isto poderá permitir limites mais elevados de etanol 
e outros compostos oxigenados nas especificações relativas à gasolina. Estas alterações 
poderão influenciar a eficiência dos motores e o nível de emissões, e os motores terão de ser 
ensaiados em relação à nova gasolina de referência; será, pois, necessário proceder a uma 
revisão completa da norma EN 228, e, por conseguinte, não deverão ser aplicadas novas 
especificações antes da revisão da norma EN 228.
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Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 64
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)
Artigo 3, nº 3 (Directiva 98/70/CE)

"3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III 
serão assinalados, na língua ou línguas 
nacionais, com a menção "Gasolina com 
baixo teor de biocombustíveis".

Suprimido

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas 
nacionais, com a menção "Gasolina com 
alto teor de biocombustíveis".

Or. en

Justificação

Manter a gasolina normalizada segundo a norma CEN EN228 traz vantagens significativas, 
tanto para os consumidores e as empresas como para a indústria automóvel da UE, em 
termos de evitar confusão na bomba de serviço, garantir a segurança do abastecimento, 
minimizar custos e assegurar que os veículos podem ser abastecidos com o mesmo 
combustível normalizado, independentemente do local onde circulem na UE. Os actuais 
limites devem ser aumentados, de modo a corresponder aos requisitos/compatibilidade dos 
veículos, em lugar de permitir uma proliferação de novas especificações. O novo tipo de 
gasolina proposto deve ser retirado, havendo antes que introduzir as necessárias alterações 
nos tipos de gasolina existentes.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 65
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)

Artigo 3, nº 3, parágrafo 2 (Directiva 98/70/CE)

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas 
nacionais, com a menção "Gasolina com 

Suprimido
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alto teor de biocombustíveis".

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 3.º refere-se à criação de um novo tipo de combustível definido no anexo V. 
Seria melhor, tanto para o ambiente como para a promoção dos biocombustíveis, que fosse 
definido um único tipo de gasolina. A substituição do anexo III pelo anexo V, com uma 
rotulagem adequada, é considerada a melhor forma de o conseguir.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 66
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)
Artigo 3, nº 3 (Directiva 98/70/CE)

3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com baixo teor de 
biocombustíveis".

3. Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo III serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina".

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis".

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com alto teor de 
compostos oxigenados".

Or. en

Justificação

 A denominação "biocombustível" induz os consumidores em erro, levando-os a pensar que o 
tipo de combustível em questão é amigo do ambiente. Impõe-se reservar a denominação 
"gasolina com alto teor de biocombustíveis" para a gasolina que contenha uma percentagem 
realmente elevada de biocomponentes. Sendo assim, a gasolina que contenha entre 0% e 5% 
de etanol deve ser denominada "gasolina", ao passo que a gasolina cuja especificação 
permita um maior teor de oxigénio, e contenha até 10% de etanol, deve ser denominada 
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"gasolina com alto teor de compostos oxigenados".

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 67
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA C)

Artigo 3, nº 3, parágrafo 2 (Directiva 98/70/CE)

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis".

Os combustíveis que cumpram as 
especificações constantes do anexo V serão 
assinalados, na língua ou línguas nacionais, 
com a menção "Gasolina com 
biocombustíveis".

Or. en

Justificação

Para não criar confusão no espírito do consumidor, a denominação "gasolina com alto teor 
de biocombustíveis" deve ser reservada para a gasolina que contenha uma percentagem 
realmente elevada de biocomponentes. Sendo assim, a gasolina que contenha entre 0% e 5% 
de biocombustíveis deve ser denominada "gasolina com baixo teor de biocombustíveis", ao 
passo que a gasolina que contenha mais de 5% de biocombustíveis deve ser denominada 
"gasolina com biocombustíveis".

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 68
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)
Artigo 4, nº 5 (Directiva 98/70/CE)

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
gasóleos comercializados nos seus 
territórios, destinados a serem utilizados em 
máquinas móveis não rodoviárias e tractores 
agrícolas e florestais, contenham menos de 1 
000 mg/kg de enxofre. O mais tardar em 31 
de Dezembro de 2009, o teor máximo 

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
gasóleos comercializados nos seus 
territórios, destinados a serem utilizados em 
máquinas móveis não rodoviárias e tractores 
agrícolas e florestais, contenham menos de 1 
000 mg/kg de enxofre. O mais tardar em 31 
de Dezembro de 2009, o teor máximo 
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autorizado de enxofre nos gasóleos 
destinados a serem utilizados em máquinas 
móveis não rodoviárias e tractores agrícolas 
e florestais, à excepção das embarcações de 
navegação interior, será de 10 mg/kg.

autorizado de enxofre nos gasóleos 
destinados a serem utilizados em máquinas 
móveis não rodoviárias e tractores agrícolas 
e florestais, incluindo as embarcações de 
navegação interior, será de 10 mg/kg.

Tal não impede que sejam estabelecidos 
novos requisitos em matéria de redução das 
emissões provenientes dos motores das 
referidas embarcações.
Os Estados-Membros devem também 
assegurar que até 31 de Dezembro de 2009, 
o mais tardar, os gasóleos destinados a 
serem utilizados em máquinas móveis não 
rodoviárias e em embarcações de 
navegação interior sejam alinhados pela 
qualidade dos combustíveis diesel para 
veículos rodoviários, conforme especificado 
no anexo IV.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe que, para as máquinas móveis não rodoviárias e tractores agrícolas e 
florestais, se reduza o teor de enxofre. Estes combustíveis devem satisfazer todos os requisitos 
aplicáveis aos veículos rodoviários, segundo o que está estabelecido no anexo IV. Os 
combustíveis destinados a ser utilizados em embarcações de navegação interior devem 
igualmente ser alinhados, sem prejuízo do desenvolvimento de novos esforços de redução 
através do melhoramento da tecnologia dos motores das embarcações.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso e Martin Callanan

Alteração 69
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)
Artigo 4, nº 5 (Directiva 98/70/CE)

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
gasóleos comercializados nos seus 
territórios, destinados a serem utilizados em 

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2008, os 
gasóleos comercializados nos seus 
territórios, destinados a serem utilizados em 
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máquinas móveis não rodoviárias e tractores 
agrícolas e florestais, contenham menos de 
1 000 mg/kg de enxofre. O mais tardar em 
31 de Dezembro de 2009, o teor máximo 
autorizado de enxofre nos gasóleos 
destinados a serem utilizados em máquinas 
móveis não rodoviárias e tractores agrícolas 
e florestais, à excepção das embarcações de 
navegação interior, será de 10 mg/kg.

máquinas móveis não rodoviárias e tractores 
agrícolas e florestais, contenham menos de 1 
000 mg/kg de enxofre. O mais tardar em 31 
de Dezembro de 2009, o teor máximo 
autorizado de enxofre nos gasóleos 
destinados a serem utilizados em máquinas 
móveis não rodoviárias e tractores agrícolas 
e florestais, à excepção das embarcações de 
navegação interior, será de 50 mg/kg.

Or. en

Justificação

As futuras normas em matéria de emissões provenientes de máquinas móveis não rodoviárias 
(Fase IIIB, que entrará em vigor em 31 de Dezembro de 2009) exigirão a introdução de 
sistemas de tratamento de gases de escape para os motores utilizados. Os sistemas de 
tratamento de gases de escape destinados a reduzir os níveis de emissão de partículas e NOx 
atingem a sua plena eficácia utilizando combustível com um teor máximo de enxofre de 
50 mg/kg, em lugar de 10 mg/kg.

O teor de enxofre de 50 mg/kg permite o transporte de gasóleo não rodoviário utilizando os 
mesmos camiões-cisterna que para o gasóleo de aquecimento. Seria além disso 
desproporcionado, na prática e do ponto de vista técnico, fixar em 10 mg/kg o teor máximo 
de enxofre do gasóleo não rodoviário.

Alteração apresentada por  Lambert van Nistelrooij e Johannes Blokland

Alteração 70
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)

Artigo 4, nº 5, parágrafo 1-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

Os Estados-Membros devem também 
assegurar que, o mais tardar até 31 de 
Dezembro de 2009, os gasóleos destinados 
a serem utilizados em máquinas móveis não 
rodoviárias e em embarcações de 
navegação interior sejam alinhados pela 
qualidade dos combustíveis diesel para 
veículos rodoviários, conforme especificado 
nos anexos IV e IV-A (novo).
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Or. en

Justificação

A Comissão propõe que, para as máquinas móveis não rodoviárias e tractores agrícolas e 
florestais, se reduza o teor de enxofre. Em contrapartida, nada é proposto no que respeita a 
outras substâncias poluentes como, por exemplo, os CAP (compostos aromáticos 
policíclicos). É importante que os combustíveis destinados aos veículos em questão 
satisfaçam todos os requisitos aplicáveis aos veículos rodoviários, segundo o que está 
estabelecido nos anexos IV e IV-A.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni + Martin Callanan

Alteração 71
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA D)
Artigo 4, nº 6 (Directiva 98/70/CE)

d) É aditado o novo n.º 6 seguinte: Suprimido
"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, o teor máximo autorizado de enxofre 
nos gasóleos destinados a serem utilizados 
nas embarcações de navegação interior 
seja de 300 mg/kg. Os Estados-Membros 
devem assegurar que, o mais tardar em 31 
de Dezembro de 2011, tal teor máximo seja 
reduzido para 10 mg/kg."

Or. en

Justificação

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.
(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
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vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 72
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA D)
Artigo 4, nº 6 (Directiva 98/70/CE)

"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, o teor máximo autorizado de enxofre 
nos gasóleos destinados a serem utilizados 
nas embarcações de navegação interior 
seja de 300 mg/kg. Os Estados-Membros 
devem assegurar que, o mais tardar em 31 
de Dezembro de 2011, tal teor máximo seja 
reduzido para 10 mg/kg."

"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, os gasóleos destinados a serem 
utilizados em embarcações de navegação 
interior cumpram com as normas descritas 
no anexo VI e que o teor máximo de 
enxofre permitido seja de 10 mg/kg."

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão no sentido da introdução de combustível com baixo teor de enxofre 
para a navegação interior em duas fases, a saber, de 1000ppm para 300ppm a partir de 
finais de 2009, e posteriormente para 10ppm, é desprovida de sentido, e isto por diversas 
razões de ordem técnica, económica e ambiental. Do ponto de vista técnico, o período de 
transição para os gasóleos com um teor de enxofre de 300ppm é desnecessário, pois 98% dos 
actuais motores podem funcionar sem quaisquer limitações com combustível com um teor de 
enxofre de 10ppm (EN 590). Por conseguinte, a UE deve reduzir o teor de enxofre dos 
gasóleos imediatamente para 10ppm (norma de qualidade EN 590).

Alteração apresentada por  Johannes Blokland e Lambert van Nistelrooij

Alteração 73
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA D)
Artigo 4, nº 6 (Directiva 98/70/CE)
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"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, o teor máximo autorizado de enxofre 
nos gasóleos destinados a serem utilizados 
nas embarcações de navegação interior seja 
de 300 mg/kg. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2011, tal teor máximo seja 
reduzido para 10 mg/kg."

"6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 
2009, o teor máximo autorizado de enxofre 
nos gasóleos destinados a serem utilizados 
nas embarcações de navegação interior seja 
de 10 mg/kg."

Os Estados-Membros devem assegurar que, 
o mais tardar até 31 de Dezembro de 2009, 
os gasóleos destinados a serem utilizados 
em máquinas móveis não rodoviárias e em 
embarcações de navegação interior sejam 
alinhados pela qualidade dos combustíveis 
diesel para veículos rodoviários, conforme 
especificado nos anexos IV e IV-A.

Or. en

Justificação

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 74
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B)

Artigo 6, nº 1-A (Directiva 98/70/CE)

"1-A. Em derrogação ao anexo III, um 
Estado-Membro pode adoptar medidas para 
assegurar que, no conjunto do seu território 

"1-A. Em derrogação ao anexo III, um 
Estado-Membro pode adoptar medidas para 
assegurar que, no conjunto do seu território 
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ou em zonas específicas sujeitas a 
temperaturas invernais médias 
extremamente baixas, seja permitida uma 
pressão de vapor mais elevada que a pressão 
máxima especificada para o período de 
Verão, conforme estabelecido na nota de 
rodapé n.º 5 do anexo III e na nota de 
rodapé n.º 4 do anexo V."

ou em zonas específicas sujeitas a 
temperaturas invernais médias 
extremamente baixas, seja permitida uma 
pressão de vapor mais elevada que a pressão
máxima especificada para o período de 
Verão, conforme estabelecido na nota de 
rodapé n.º 5 do anexo III."

Or. en

Justificação

O artigo 6º refere-se à criação de um novo tipo de combustível definido no anexo V. Seria 
melhor, tanto para o ambiente como para a promoção dos biocombustíveis, que fosse 
definido um único tipo de gasolina. A substituição do anexo III pelo anexo V, com uma 
rotulagem adequada, é considerada a melhor forma de o conseguir.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 75
ARTIGO 1, PONTO 4, ALÍNEA B)

Artigo 6, nº 1-A (Directiva 98/70/CE)

"1-A. Em derrogação ao anexo III, um 
Estado-Membro pode adoptar medidas para 
assegurar que, no conjunto do seu território 
ou em zonas específicas sujeitas a 
temperaturas invernais médias 
extremamente baixas, seja permitida uma 
pressão de vapor mais elevada que a pressão 
máxima especificada para o período de 
Verão, conforme estabelecido na nota de 
rodapé n.º 5 do anexo III e na nota de rodapé 
n.º 4 do anexo V."

"1-A. Em derrogação ao anexo III, um 
Estado-Membro pode adoptar medidas para 
assegurar que, no conjunto do seu território 
ou em zonas específicas sujeitas a baixas 
temperaturas ambiente no Verão, seja 
permitida uma pressão de vapor mais 
elevada que a pressão máxima especificada 
para o período de Verão, conforme 
estabelecido na nota de rodapé n.º 5 do 
anexo III e na nota de rodapé n.º 4 do anexo 
V."

Or. en
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Justificação

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze, Martin Callanan e Johannes Blokland

Alteração 76
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A (Directiva 98/70/CE)

"Artigo 7.º-A Suprimido
Redução das emissões de gases com efeito 

de estufa
1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.
2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será 
equivalente a mais 1% das emissões 
registadas em 2010 por cada ano civil, até 
2020 inclusive. O nível das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos por 
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unidade energética ao longo do ciclo de 
vida dos combustíveis comunicado em 2020 
não será superior a 90% do nível indicado 
em 2010.
3. As medidas necessárias à aplicação do 
mecanismo de monitorização, comunicação 
e verificação das emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis, com base 
numa definição precisa dos elementos a ter 
em consideração para calcular essas 
emissões, de modo a cumprir as obrigações 
estabelecidas nos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, que tenham por objectivo alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
11°.

Or. en

Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 77
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 1 (Directiva 98/70/CE)

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 1. A partir de 1 de Janeiro de 2015, os 
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Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.

Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.

Or. pl

Justificação

O mercado dos combustíveis continua a crescer, o que significa que a prioridade nos países 
da Europa Central e Oriental é garantir a segurança energética, garantindo a segurança do 
abastecimento de combustíveis. Uma directiva que contribua não apenas para a protecção do 
meio ambiente mas também, e sobretudo, para a independência em relação aos fornecedores 
do leste reveste-se, pois, da maior importância.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 78
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 1 (Directiva 98/70/CE)

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis. Exigir-lhes-ão 
igualmente que forneçam provas de que os 
critérios de sustentabilidade são respeitados 
em todas as fases da cadeia de produção. 
Todas as informações transmitidas pelos 
fornecedores de combustíveis serão 
publicadas pela Comissão.
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Or. en

Justificação

Para além de elaborarem relatórios sobre as emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis que colocam no mercado, os 
fornecedores devem igualmente fornecer provas de que cumprem com os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos pela UE e enunciados no anexo VI-B. É fundamental respeitar 
os critérios de sustentabilidade, atendendo aos inúmeros efeitos colaterais negativos
potenciais (desflorestação, problemas sociais, etc.). A publicação da informação contribuirá 
para um maior respeito dos critérios e para o envolvimento das partes interessadas na 
imposição dos critérios.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 79
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 1 (Directiva 98/70/CE)

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.

1. Um ano após a publicação do relatório 
da Comissão previsto no artigo 9º-A, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.

Or. en

Justificação

A fim de criar atempadamente um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Pilar Ayuso

Alteração 80
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 1 (Directiva 98/70/CE)

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos ao longo do ciclo de vida 
desses combustíveis.

1. A partir de 1 de Janeiro de 2009, os
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis fósseis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado monitorizem e elaborem relatórios 
sobre as emissões de gases com efeito de 
estufa, por unidade de energia, produzidos 
ao longo do ciclo de vida desses 
combustíveis.

Or. en

Justificação

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 81
ARTIGO 1, PONTO 5
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Artigo 7-A, nº 2 (Directiva 98/70/CE)

2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será equivalente 
a mais 1% das emissões registadas em 2010
por cada ano civil, até 2020 inclusive. O 
nível das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2020 não será superior a 
90% do nível indicado em 2010.

2. A partir de 1 de Janeiro de 2018, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será equivalente 
a mais 0,5% das emissões registadas em 
2018 por cada ano civil, até 2025 inclusive. 
O nível das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2025 não será superior a 
90% do nível indicado em 2015.

Or. pl

Justificação

O mercado dos combustíveis continua a crescer, o que significa que a prioridade nos países 
da Europa Central e Oriental é garantir a segurança energética, garantindo a segurança do 
abastecimento de combustíveis. Uma directiva que contribua não apenas para a protecção do 
meio ambiente mas também, e sobretudo, para a independência em relação aos fornecedores 
do Leste reveste-se, pois, da maior importância.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 82
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 2 (Directiva 98/70/CE)

2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 

2. A partir de 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 
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combustíveis. Esta redução será equivalente 
a mais 1% das emissões registadas em 2010
por cada ano civil, até 2020 inclusive. O 
nível das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2020 não será superior a 
90% do nível indicado em 2010.

combustíveis. Esta redução será equivalente 
a mais 1% das emissões registadas em 2013
por cada ano civil, até 2023 inclusive. O 
nível das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2023 não será superior a 
90% do nível indicado em 2013.

Or. en

Justificação

A fim de criar atempadamente um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Pilar Ayuso

Alteração 83
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 2 (Directiva 98/70/CE)

2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será equivalente 
a mais 1% das emissões registadas em 2010 
por cada ano civil, até 2020 inclusive. O 
nível das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2020 não será superior a 
90% do nível indicado em 2010.

2. A partir de 1 de Janeiro de 2011, os 
Estados-Membros exigirão que os 
fornecedores de combustíveis fósseis para 
transportes rodoviários e máquinas móveis 
não rodoviárias que sejam colocados no 
mercado reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos por esses 
combustíveis. Esta redução será equivalente 
a mais 2% das emissões registadas em 2010 
por cada dois anos civis, até 2020 inclusive. 
O nível das emissões de gases com efeito de 
estufa produzidos por unidade energética ao 
longo do ciclo de vida dos combustíveis 
comunicado em 2020 não será superior a
90% do nível indicado em 2010.

Or. en
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Justificação

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 84
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-A, nº 2-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

2-A. Os fornecedores de combustíveis 
deverão assegurar que pelo menos metade 
dos seus esforços de redução não 
associados à refinação/extracção se 
traduzam pela inclusão de componentes 
não fósseis no combustível para motores 
diesel.

Or. en

Justificação

O mercado comunitário de combustíveis é deficiente em diesel. Um excesso de cumprimento 
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através da mistura de componentes não fósseis na gasolina levará a um acréscimo do 
transporte de combustíveis. O aumento significativo das importações de etanol da América 
do Sul, conducente a um reforço das exportações de gasolina da UE para a América do Norte 
e o Sudeste Asiático, não deve ser incentivado. A legislação deve ser orientada no sentido de 
obrigar ao investimento em substitutos do diesel com o maior potencial possível em termos de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 85
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7.º-B Suprimido
Mistura de etanol e gasolina

As medidas relacionadas com as
particularidades da mistura de etanol e 
gasolina e, designadamente, com a pressão 
de vapor prevista no anexo VI e com as 
alternativas possíveis, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, nomeadamente com o objectivo 
de a completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 11°."

Or. en

Justificação

Vem na sequência das alterações aos considerandos 15 e 16, propostas pelos mesmos 
autores.

Na sua resolução de 26 de Setembro de 2006 sobre uma estratégia temática sobre ambiente 
urbano, o Parlamento Europeu convida a Comissão a estabelecer, no que respeita aos 
compostos orgânicos voláteis (COV) formadores de ozono, um objectivo de redução de 55% 
entre 2010 e 2020. Caso fosse aplicada uma derrogação relativa ao etanol, o aumento nas 
emissões de COV que daí resultaria não seria nem compatível com a posição do Parlamento 
Europeu nem justificável. Existem outras formas de misturar biocombustíveis com 
combustíveis convencionais que não conduzem a um aumento da pressão do vapor. A isenção 
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relativa ao etanol é, por conseguinte, injustificada e deve ser suprimida.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 86
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B (Directiva 98/70/CE)

As medidas relacionadas com as 
particularidades da mistura de etanol e 
gasolina e, designadamente, com a pressão 
de vapor prevista no anexo VI e com as 
alternativas possíveis, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, nomeadamente com o objectivo de 
a completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 11°."

As medidas relacionadas com as 
particularidades da mistura de etanol e 
gasolina e, designadamente, com a pressão 
de vapor prevista no anexo VI e com as 
alternativas possíveis, bem como as 
necessárias alterações a outros parâmetros 
de volatilidade enunciados na norma 
EN 228, destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
nomeadamente com o objectivo de a 
completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 11°."

Or. en

Justificação

A Directiva 2003/30/CE reconhece que as actuais especificações relativas aos combustíveis 
constituem obstáculos à utilização de biocombustíveis.

 A Directiva 2003/17/CE identifica o mesmo problema e dispõe que a Comissão deve analisar 
"a necessidade de incentivar a introdução de combustíveis alternativos, nomeadamente 
biocombustíveis, bem como a necessidade de alterar outros parâmetros das especificações 
relativas aos combustíveis, tanto no caso dos combustíveis convencionais como dos 
alternativos, por exemplo as modificações dos limites máximos de volatilidade das gasolinas 
mencionados na presente directiva necessárias à sua aplicação às misturas de bioetanol”.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 87
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7.º-B-A
Critérios de sustentabilidade para os 

biocombustíveis
1. Só os biocombustíveis que satisfaçam os 
critérios de sustentabilidade da produção 
durante o ciclo de vida, tal como enunciado 
no anexo VI-B, são considerados como 
contribuindo para o objectivo do artigo 
7.º-A.
2. Os Estados-Membros aceitarão os 
acordos bilaterais e multilaterais entre a 
Comunidade e países terceiros como prova 
de que as condições enunciadas no anexo 
VI-B se encontram preenchidas.
3. Os Estados-Membros aceitarão a prova 
do respeito dos regimes internacionais 
voluntários que fixam normas de produção 
sustentáveis de produtos agrícolas ou 
silvícolas como prova de que as condições
enunciadas no anexo VI-B foram 
cumpridas, desde que os regimes em 
questão tenham sido certificados como 
satisfazendo normas adequadas em matéria 
de fiabilidade, transparência e controlo por 
terceiros independentes. Uma lista dos 
regimes que satisfazem estes critérios será 
publicada e actualizada periodicamente.
Os critérios de sustentabilidade enunciados 
no anexo VI-B serão aprovados segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 11.º; 
constituem um conjunto mínimo de 
critérios susceptíveis de ulterior 
desenvolvimento no quadro da revisão da 
Directiva 2003/30/CE.

Or. en
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Justificação

A produção de biomassa pode suscitar problemas graves em matéria de biodiversidade e do 
ponto de vista social. A directiva revista relativa à qualidade dos combustíveis promove a 
produção de biomassa com um teor relativamente baixo de gases com efeito de estufa, mas 
impõe-se prever, além disso, critérios relativos à biodiversidade e critérios sociais. É 
importante que o Parlamento formule orientações sobre estes critérios, em vez de remeter a 
questão para a comitologia. Estes critérios constituirão uma base que poderá ser ampliada 
no âmbito da revisão da directiva relativa aos combustíveis, que terá lugar em 2008. Importa 
ter um único conjunto de critérios de sustentabilidade para toda a legislação pertinente da 
UE.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 88
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7.º-B-A
Critérios de sustentabilidade para os 

combustíveis
1. Só os combustíveis e as matérias-primas 
não fósseis que satisfaçam os critérios de 
sustentabilidade da produção e do 
rendimento em matéria de gases com efeito 
de estufa durante o ciclo de vida, tal como 
enunciado no anexo VI-B, são 
considerados como contribuindo para o 
objectivo do artigo 7º-A.
2. Os Estados-Membros poderão aceitar os 
acordos bilaterais e multilaterais, sujeitos a 
controlo e verificação por terceiros, entre a 
Comunidade e países terceiros como prova 
de que as condições enunciadas no anexo 
VI-B se encontram preenchidas.
3. Os Estados-Membros poderão aceitar a 
prova do respeito dos regimes 
internacionais voluntários que fixam 
normas de produção sustentáveis de 
produtos agrícolas ou silvícolas como prova 
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de que as condições enunciadas no anexo 
VI-B foram cumpridas, desde que os 
regimes em questão tenham sido 
certificados como satisfazendo normas 
adequadas em matéria de fiabilidade, de 
transparência e de controlo por terceiros 
independentes. Uma lista dos regimes que 
satisfazem estes critérios será publicada e 
actualizada periodicamente.
Os critérios de sustentabilidade enunciados 
no anexo VI-B serão aprovados segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 11.º.

Or. en

Justificação

A DG Ambiente da Comissão deve ser mandatada para apresentar uma proposta sobre 
critérios de sustentabilidade que os combustíveis devem obrigatoriamente preencher. A 
produção de combustíveis para transportes/biomassa pode ter sérias consequências 
negativas em matéria de biodiversidade e em matéria social. Esta proposta promove a 
eficiência em termos de teor de gases com efeito de estufa, mas impõe-se prever, além disso, 
critérios relativos à biodiversidade e critérios sociais. Os critérios de sustentabilidade não 
podem ser relegados para futura legislação. Muito pelo contrário, esta Directiva deve 
constituir o quadro para o estabelecimento de critérios pormenorizados no âmbito do comité 
de regulamentação previsto no n.º 2 do artigo 11º, com controlo pelo Parlamento Europeu.

Alteração apresentada por Andres Tarand e Anders Wijkman

Alteração 89
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 7-B-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

Artigo 7.º-B-A
Os combustíveis com um desempenho 
equivalente ou superior ao limiar 
estabelecido em função do índice de 
sustentabilidade, tal como enunciado no 
anexo VI-C, serão automaticamente 
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autorizados a circular livremente no 
mercado interno a partir da data de entrada 
em vigor da presente Directiva. Após 1 de 
Janeiro de 2020, será proibida a 
comercialização no mercado interno de 
qualquer combustível cujo desempenho não 
seja equivalente ou superior ao referido 
limiar. 

Or. en

Justificação

Os produtores e importadores de combustíveis serão devidamente esclarecidos no que 
respeita ao índice de sustentabilidade e prazos de aplicação propostos.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi e Adriana Poli Bortone

Alteração 90
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 8-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

A Comissão continuará a desenvolver um 
método de ensaio adequado no que se refere 
aos aditivos metálicos utilizados nos 
combustíveis."

Na sequência do trabalho desenvolvido 
pelo Centro Comum de Investigação (CCI) 
e com base em dados existentes, a Comissão 
continuará a desenvolver um método de 
ensaio adequado no que se refere aos 
aditivos metálicos utilizados nos 
combustíveis e, aproveitando essa 
tecnologia, a aferir em que medida deve 
impor restrições aos que se considera
afectarem o eficaz funcionamento das 
tecnologias de mitigação da poluição."

Or. en
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Justificação

A Comissão Europeia solicitou ao CCI que desenvolvesse um estudo sobre o impacto dos 
aditivos metálicos nos catalisadores e nas emissões, trabalho este que se encontra em curso. 
A Comissão e o CCI devem continuar a desenvolver este protocolo de ensaio, tomando em 
linha de conta os dados existentes sobre aditivos metálicos. Uma vez feita a avaliação dos 
aditivos metálicos, a Comissão passaria a dispor de uma justificação científica para decidir, 
em plena concertação com o Parlamento Europeu através do procedimento de co-decisão, 
quais os aditivos metálicos, se alguns, que afectam o eficaz funcionamento das tecnologias de 
mitigação da poluição.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 91
ARTIGO 1, PONTO 7

Artigo 9, parágrafo 2, alínea a) (Directiva 98/70/CE)

(a) A utilização dos biocombustíveis no 
quadro da aplicação da presente directiva e 
o aproveitamento e evolução da tecnologia 
automóvel, tendo em conta o objectivo 
definido na análise estratégica da política 
energética* realizada pela Comissão, que 
consiste em atingir uma quota mínima de 
10% de biocombustíveis nos combustíveis 
para transportes até 2020 e em 
descarbonizar os combustíveis utilizados no 
sector dos transportes;

(a) O objectivo de descarbonizar os 
combustíveis utilizados no sector dos 
transportes e a utilização dos 
biocombustíveis na consecução deste 
objectivo. Os efeitos negativos, directos ou 
indirectos, da produção de biocombustíveis 
no ambiente, nas zonas especiais de 
conservação, nas condições sociais e nos 
preços dos alimentos serão controlados 
pela Comissão em todos os países 
produtores e, caso se verifiquem, a 
Comissão tomará medidas para os impedir.

Or. en

Justificação

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
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One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Alteração 92
ARTIGO 1, PONTO 7-A (novo)

Artigo 9-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

7-A. É inserido o seguinte artigo 9.º-A:
"Artigo 9.º-A

Revisão
A fim de contribuir para os objectivos da 
UE em matéria de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e para a criação 
de modalidades de elaboração de relatórios 
e de um mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
rodoviários, a Comissão, o mais tardar em 
31 de Dezembro de 2010:
1. Elaborará um relatório destinado ao 
Parlamento e ao Conselho sobre os 
possíveis mecanismos de redução. Em 
particular, a Comissão:
a) desenvolverá uma metodologia adequada 
para estimar as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários;
b) clarificará a relação de cada um dos 
mecanismos de redução com o sistema de 
comércio de direitos de emissão da UE e os 
compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros ao abrigo do Protocolo 
de Quioto;
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c) procederá à revisão da viabilidade e do 
calendário de consecução dos objectivos de 
redução progressiva das emissões de gases 
com efeito de estufa;
d) avaliará as incidências comerciais, 
económicas e sociais desses objectivos.
2. Com base nesse relatório, a Comissão 
apresentará propostas ao Parlamento e ao 
Conselho visando alterar a presente 
directiva, em conformidade com o disposto 
na Directiva 2003/30/CE e ulterior 
legislação pertinente."

Or. en

Justificação

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 93
ARTIGO 1, PONTO 7-A (novo)

Artigo 9-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

7-A. É inserido o seguinte artigo 9.º-A:
"Artigo 9.º-A

Revisão
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A fim de contribuir para os objectivos da 
UE em matéria de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e para a criação 
de modalidades de elaboração de relatórios 
e de um mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
rodoviários, a Comissão, o mais tardar, até
31 de Dezembro de 2010:
1. Elaborará um relatório destinado ao 
Parlamento e ao Conselho sobre os 
possíveis mecanismos de redução. Em 
particular, a Comissão:
a) desenvolverá uma metodologia adequada 
para estimar as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários;
b) clarificará a relação de cada um dos 
mecanismos de redução com o sistema de 
comércio de direitos de emissão da UE e os 
compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros ao abrigo do Protocolo 
de Quioto;
c) procederá à revisão da viabilidade e do 
calendário de consecução dos objectivos de 
redução progressiva das emissões de gases 
com efeito de estufa;
d) avaliará as incidências comerciais, 
económicas e sociais desses objectivos.
2. Com base nesse relatório, a Comissão 
apresentará propostas ao Parlamento e ao 
Conselho visando alterar a presente 
directiva, em conformidade com o disposto 
na Directiva 2003/30/CE e ulterior 
legislação pertinente."

Or. en
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Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura. A fim de assegurar a coerência, a 
consistência e a fiabilidade das políticas da UE em matéria de clima e energia, a Comissão 
deve propor-se rever a Directiva após ter dado resposta a todos os requisitos prévios acima 
enunciados.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 94
ARTIGO 1, PONTO 7-A (novo)

Artigo 9-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

7-A. É inserido o seguinte artigo 9.º-A:
"Artigo 9.º-A

Revisão
A fim de contribuir para os objectivos da 
UE em matéria de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa e para a criação 
de modalidades de elaboração de relatórios 
e de um mecanismo de monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa 
produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
rodoviários, a Comissão, o mais tardar, em 
31 de Dezembro de 2010:
1. Elaborará um relatório destinado ao 
Parlamento e ao Conselho sobre os 
possíveis mecanismos de redução. Em 
particular, a Comissão:
a) desenvolverá uma metodologia adequada 
para estimar as emissões de gases com 
efeito de estufa produzidos ao longo do 
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ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários;
b) procederá à revisão da viabilidade e do 
calendário de consecução dos objectivos de 
redução progressiva das emissões de gases 
com efeito de estufa;
2. Com base nesse relatório, a Comissão 
apresentará propostas ao Parlamento e ao 
Conselho visando alterar a presente 
directiva, em conformidade com o disposto 
na Directiva 2003/30/CE e ulterior 
legislação pertinente."

Or. en

Justificação

Sendo embora desejável criar um mecanismo de notificação e monitorização das emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao longo do ciclo de vida dos combustíveis utilizados 
nos transportes rodoviários, importa, antes de mais, desenvolver uma metodologia 
harmonizada e concreta para o cálculo efectivo dessas emissões. Afigura-se prematuro, nesta 
fase, estabelecer um objectivo de redução de 10% das emissões de gases com efeito de estufa, 
na medida em que tal tem implicações directas no volume e na sustentabilidade dos 
biocombustíveis que serão comercializados e promovidos na UE - questões essas ainda em 
aberto e a resolver no quadro de legislação futura.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 95
ARTIGO 1, PONTO 12, PARÁGRAFO -1-A (novo)

Anexo III, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

Na nota de rodapé n.º 4, a expressão "de 
tipo árctico ou Invernos rigorosos" é 
substituída por "caracterizadas por baixas 
temperaturas ambientes no período de 
Verão".

Or. en
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Justificação

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 96
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III, nota de rodapé 5 (Directiva 98/70/CE)

12. O anexo III é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver 
etanol, a pressão de vapor máxima no 
período de Verão poderá exceder 60kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI."

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 26 de Setembro de 2006 sobre a Estratégia Temática sobre a poluição 
atmosférica, o Parlamento Europeu convida a Comissão a estabelecer, no que respeita aos 
compostos orgânicos voláteis (COV) formadores de ozono, um objectivo de redução de 55% 
entre 2010 e 2020. Caso fosse aplicada uma derrogação relativa ao etanol, o aumento nas 
emissões de COV que daí resultaria não seria nem compatível com a posição do Parlamento 
Europeu nem justificável. Existem outras formas de misturar biocombustíveis com 
combustíveis convencionais que não conduzem a um aumento da pressão do vapor. A isenção 
relativa ao etanol é, por conseguinte, injustificada e deve ser suprimida.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 97
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III, nota de rodapé 5 (Directiva 98/70/CE)

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver etanol, 
a pressão de vapor máxima no período de 
Verão poderá exceder 60kPa, sendo o 
excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI."

A nota de rodapé n.º 5 é substituída pelo
texto seguinte: "Para os Estados-Membros 
com condições climáticas de tipo árctico ou 
Invernos rigorosos, a pressão de vapor 
máxima não poderá exceder 66,0 kPa. Se o 
combustível contiver etanol, a pressão de 
vapor máxima permitida no período de 
Verão poderá exceder 56kPa em 4 kPa (ver 
Anexo VI) se se respeitar um teor mínimo 
de etanol de 3%".

Or. en

Justificação

A mistura de etanol e gasolina pode resultar num aumento da pressão de vapor. É importante 
assegurar que esta legislação não conduza a um aumento da pressão de vapor máxima 
permitida.

A derrogação proposta levaria a um aumento da pressão de vapor até 68 kPa, o que 
conduziria a uma deterioração da qualidade do ar. Assim, é necessário que a pressão de 
vapor máxima generalizada seja reduzida para um nível de 56 kPa. Além disso, uma 
derrogação de, no máximo, 4 kPa pode ser autorizada. Com esta abordagem, mesmo com a 
derrogação, a pressão de vapor máxima não ultrapassará 60 kPa e a poluição atmosférica 
não aumentará.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 98
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III, nota de rodapé 5 (Directiva 98/70/CE)

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver etanol, 
a pressão de vapor máxima no período de 

Na nota de rodapé n.º 5, é aditado o texto 
seguinte: "Se o combustível contiver etanol, 
a pressão de vapor máxima no período de 
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Verão poderá exceder 60kPa, sendo o 
excesso obtido a partir dos valores indicados 
no quadro do anexo VI."

Verão poderá exceder 56kPa, sendo o 
excesso obtido a partir dos valores indicados 
no quadro do anexo VI, e, a partir de 1 de 
Janeiro de 2013, poderá exceder 52kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI."

Or. fr

Justificação

A fim de poder limitar as emissões de COV, é indispensável reduzir os níveis máximos 
admissíveis de pressão de vapor das gasolinas convencionais. Esta redução será levada a 
cabo em duas fases, por forma a permitir a adaptação dos operadores económicos a esta 
nova limitação.

Assim, com o acréscimo proposto, a pressão de vapor seria, no máximo, de 64kPa até 2012 e 
de 60kPa a partir de 1 de Janeiro de 2013, permitindo desta forma evitar a deterioração da 
qualidade do ar resultante do aumento das emissões de COV.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 99
ARTIGO 1, PONTO 12

Anexo III, nota de rodapé 5 (Directiva 98/70/CE)

Na nota de rodapé n.º 5, a expressão "de 
tipo árctico ou Invernos rigorosos" é 
substituída por "caracterizadas por baixas 
temperaturas ambientes no período de 
Verão".

Or. en

Justificação

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
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vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 100
ARTIGO 1, PONTO 12, PARÁGRAFO 1-A (novo)

Anexo III, nota de rodapé 7-A (nova) (Directiva 98/70/CE)

É inserida a seguinte nota de rodapé 7-A:
(7-A) Em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 1.º, este limite entrará em vigor na 
data de publicação da norma desenvolvida 
pelo Comité Europeu de Normalização 
(CEN). 

Or. en

Justificação

Manter a gasolina normalizada segundo a norma CEN EN228 traz vantagens significativas, 
tanto para os consumidores e as empresas como para a indústria automóvel da UE, em 
termos de evitar confusão na bomba de serviço, garantir a segurança do abastecimento, 
minimizar custos e assegurar que os veículos podem ser abastecidos com o mesmo 
combustível normalizado, independentemente do local onde circulem na UE. Os actuais 
limites devem ser aumentados, de modo a corresponder aos requisitos/compatibilidade dos 
veículos, em lugar de permitir uma proliferação de novas especificações. O novo tipo de 
gasolina proposto deve ser retirado, havendo antes que introduzir as necessárias alterações 
nos tipos de gasolina existentes.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 101
ARTIGO 1, PONTO 12, PARÁGRAFO 1-A (novo)

Anexo III, nota de rodapé 7-B (nova) (Directiva 98/70/CE)
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É inserida a seguinte nota de rodapé 7-B:
(7-B) Em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 1.º, estes limites entrarão em vigor 
na data de publicação da norma 
desenvolvida pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN).

Or. en

Justificação

Manter a gasolina normalizada segundo a norma CEN EN228 traz vantagens significativas, 
tanto para os consumidores e as empresas como para a indústria automóvel da UE, em 
termos de evitar confusão na bomba de serviço, garantir a segurança do abastecimento, 
minimizar custos e assegurar que os veículos podem ser abastecidos com o mesmo 
combustível normalizado, independentemente do local onde circulem na UE. Os actuais 
limites devem ser aumentados, de modo a corresponder aos requisitos/compatibilidade dos 
veículos, em lugar de permitir uma proliferação de novas especificações. O novo tipo de 
gasolina proposto deve ser retirado, havendo antes que introduzir as necessárias alterações 
nos tipos de gasolina existentes.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 102
ARTIGO 1, PONTO 13, ALÍNEA A)

Anexo IV, quadro (Directiva 98/70/CE)

(a) Na linha correspondente a 
"Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos", a 
entrada constante da coluna "Máximo" é 
substituída por "8".

(a) Na linha correspondente a 
"Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos", a 
entrada constante da coluna "Máximo" é 
substituída por "3".

Or. en

Justificação

Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) prejudicam seriamente a qualidade do ar, 
pois libertam partículas e óxidos de azoto na atmosfera. Os HAP são cancerígenos e causam 
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graves problemas de saúde. Desde 1991 que é comercializado na Suécia o combustível diesel 
de classe ambiental (CE) 1, que contém menos de 1% de HAP. Isto mostra que é possível e 
viável reduzir consideravelmente o teor máximo autorizado em HAP. Em todo o caso, uma 
vez que os combustíveis vendidos nos mercados europeus apresentam, em média, um teor em 
HAP compreendido entre 3% e 4%, o nível máximo de 3% é um bom ponto de partida para 
permitir a adaptação dos fornecedores.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Johannes Blokland

Alteração 103
ARTIGO 1, PONTO 13-A (novo)

Anexo IV-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

13-A. É inserido o seguinte Anexo IV-A:

Especificações para gasóleos destinados a serem utilizados nas embarcações de navegação 
interior 

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parâmetro Unidade Limite

Número de cetano Mín. 51,0
Índice de cetano Mín. 46,0
Densidade a 15°C kg/m³ 845 
Hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos 

% (m/m) Máx. 8 

Teor de enxofre mg/kg Máx. 10,0 
Ponto de ignição °C Acima de 55 
Resíduos de carbono (em 
10% de resíduos de 
destilação) 

% (m/m) Máx. 0,30 

Teor de cinzas % (m/m) Máx. 0,01 
Teor de água mg/kg Máx. 200 
Partículas mg/kg Máx. 24 
Corrosão sobre lâmina de 
cobre (3h a 50°C) 

Classificação Classe 1 

Estabilidade à oxidação g/m³ Máx. 25 
Poder lubrificante (wsd 
1,4) a 60°C 

μm Máx. 460 

Viscosidade a 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Destilação:
Percentagem (V/V) 
recuperada a 250°C 

% (V/V) 
% (V/V) 
°C

<65 
Mín 85 
Máx. 360
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Percentagem (V/V) 
recuperada a 350°C 
95% recuperação a 
Ponto de turvação
Período de Verão
Período de Inverno

°C Máx. 0 
Máx. -15 

Ponto de colmação do 
filtro frio (CFPP) 
Período de Verão 
Período de Inverno

°C Máx. -11 
Máx. -24 

Aspecto límpido
Teor de ésteres metílicos 
de ácidos gordos 
(FAME)* 

% (V/V) Máx. 5 

*Um teor mais elevado de FAME aumenta 
o consumo de combustível e exige maiores 
cuidados de manutenção (a fim de evitar a 
gripagem do sistema de combustível, a 
formação de depósitos e a corrosão). Pode 
igualmente causar problemas a nível dos 
sistemas de aquecimento a bordo (questão 
de segurança).

Or. en

Justificação

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
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happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 104
ANEXO

Anexo V, subtítulo (Directiva 98/70/CE)

Tipo: Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis

Tipo: Gasolina com alto teor de compostos 
oxigenados

Or. en

Justificação

O Anexo V contém disposições aplicáveis à gasolina que contém até 10% de etanol. É 
enganoso denominar uma tal gasolina "gasolina com alto teor de biocombustíveis". O termo 
"biocombustíveis" induz o consumidor em erro, levando-o a pensar que o tipo de combustível 
em questão é amigo do ambiente. A designação tecnicamente correcta para a gasolina com 
um teor de etanol compreendido entre 5 e 10% é "gasolina com alto teor de compostos 
oxigenados".

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 105
ANEXO

Anexo V, subtítulo (Directiva 98/70/CE)

Tipo: Gasolina com alto teor de 
biocombustíveis

Tipo: Gasolina com biocombustíveis

Or. en

Justificação

O Anexo V contém disposições aplicáveis à gasolina que contém um mínimo de 5% de 
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biocombustíveis. É enganoso designar uma gasolina que contém essa percentagem de 
biocombustíveis "gasolina com alto teor de biocombustíveis". Esta expressão deveria ser 
reservada à gasolina que tenha um teor muito mais elevado de biocombustíveis. A designação 
"gasolina com biocombustíveis" é mais adequada.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 106
ANEXO

Anexo V, quadro, linha 6, (limite mínimo) (Directiva 98/70/CE)

Teor de oxigénio Teor de oxigénio

2,7 v/v% min (5-A)

(5-A) O requisito mínimo caducará na 
eventualidade de a gasolina de tipo 
"Normal" ser retirada do mercado.

Or. en

Justificação

A distinção entre combustível com elevado teor de oxigénio e gasolina normal afigura-se 
necessária, pois a frota automóvel mais antiga não é compatível com combustíveis com um 
teor de etanol superior a 5%. Na eventualidade de, futuramente, a gasolina de tipo normal 
ser retirada do mercado, o requisito mínimo deve igualmente caducar.

Alteração apresentada por Gintaras Didžiokas

Alteração 107
ANEXO

Anexo V, quadro, linha 6, (limite mínimo) (Directiva 98/70/CE)

Teor de oxigénio % m/m 3,7 Teor de oxigénio % m/m 4,0

Or. en
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Justificação

O limite do teor de oxigénio deve ser suficientemente elevado para permitir a mistura de 
etanol a 10% com uma gasolina compreendida entre os limites de densidade permitidos. A 
percentagem de 10% de etanol não é compatível com o limite de 3,7 proposto para o teor de 
oxigénio, caso a gasolina de base a que o etanol é adicionado tenha uma densidade de 720 a 
747 kg/m3. Há mais de uma década que o Governo norte-americano permite um teor de 
oxigénio total de até 4% em volume para a gasolina E10 (10% de etanol). Este valor seria 
suficientemente elevado para assegurar a possibilidade de misturar etanol a 10% com todas 
as gasolinas dentro dos limites de densidade permitidos.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 108
ANEXO

Anexo V, quadro, linha 7, (limite máximo) (Directiva 98/70/CE)

- etanol (podem ser necessários agentes 
estabilizadores) % v/v 10

- etanol (podem ser necessários agentes 
estabilizadores) % v/v 5-10

Or. en

Justificação

É preferível prever, por um lado, uma gasolina que contém de 0 a 5% de etanol e, por outro 
lado, uma gasolina que contém de 5 a 10% de etanol.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 109
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 3 (Directiva 98/70/CE)

(3) O período de Verão começará, o mais 
tardar, a 1 de Maio e não terminará antes de 
30 de Setembro. Para os Estados-Membros 
com condições climáticas de tipo árctico ou 
Invernos rigorosos, o período de Verão 

(3) O período de Verão começará, o mais 
tardar, a 1 de Maio e não terminará antes de 
30 de Setembro. Para os Estados-Membros 
com condições climáticas caracterizadas 
por baixas temperaturas ambiente no 
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começará, o mais tardar, a 1 de Junho e não 
terminará antes de 31 de Agosto.

período de Verão, o período de Verão 
começará, o mais tardar, a 1 de Junho e não 
terminará antes de 31 de Agosto.

Or. en

Justificação

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 110
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 60kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa.

Or. en

Justificação

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.
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In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 111
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 60kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas caracterizadas por baixas 
temperaturas ambiente no período de 
Verão, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 60kPa, 
o limite adequado de pressão de vapor no 
período de Verão, ou 70 kPa, sendo o 
excesso obtido a partir dos valores indicados 
no quadro do anexo VI.

Or. en

Justificação

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 112
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 60kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 56kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI, e, a partir 
de 1 de Janeiro de 2013, poderá exceder 
52 kPa, sendo o excesso obtido a partir dos 
valores indicados no quadro do anexo VI.

Or. fr

Justificação

Assim, com o acréscimo proposto, a pressão de vapor seria, no máximo, de 64kPa até 2012 e 
de 60kPa a partir de 1 de Janeiro de 2013, permitindo desta forma evitar a deterioração da 
qualidade do ar resultante do aumento das emissões de COV.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 113
ANEXO

Anexo V, nota de rodapé 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 70,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 60 kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.

(4) Nos Estados-Membros com condições 
climáticas de tipo árctico ou Invernos 
rigorosos, a pressão de vapor máxima não 
deverá exceder 66,0 kPa. Se o combustível 
contiver etanol, a pressão de vapor máxima 
no período de Verão poderá exceder 56 kPa, 
sendo o excesso obtido a partir dos valores 
indicados no quadro do anexo VI.
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Or. en

Justificação

Misturar etanol pode levar a um aumento da pressão do vapor. Importa assegurar que a 
derrogação proposta pela Comissão não se traduza num acréscimo da pressão de vapor 
máxima actualmente permitida. Assim, e em sintonia com a pressão máxima de vapor 
prescrita no período de Verão, a pressão máxima de vapor permitida nos Estados-Membros 
com condições climáticas de tipo árctico ou Invernos rigorosos deve ser reduzida de 70kPa 
para 66kPa.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 114
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

VALORES AUTORIZADOS POR 
DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

ETANOL

Suprimido

Teor de etanol (%v/v)    Valores autorizados 
por derrogação 
para a pressão de 
vapor (kPa)

0                                      0
1                                      3,65
2                                      5,95
3                                      7,20
4                                      7,80
5                                      8,0
6                                      8,0
7                                      7,94
8                                      7,88
9                                      7,82
10                                    7,76
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A determinação do valor autorizado por 
derrogação para um teor de etanol 
intermédio situado entre dois dos valores 
indicados será feita por extrapolação linear 
directa entre o teor de etanol 
imediatamente superior e o teor de etanol 
imediatamente inferior ao valor intermédio.

Or. en

Justificação

Vem na sequência das alterações aos considerandos 15 e 16 e aos artigos 1º, ponto 5 (Artigo 
7º-B (Directiva 98/70/CE)), e 1º, ponto 8 (Artigo 11º (Directiva 98/70/CE)), propostas pelos 
mesmos autores.

Na sua resolução de 26 de Setembro de 2006 sobre a Estratégia Temática sobre a poluição 
atmosférica, o Parlamento Europeu convida a Comissão a estabelecer, no que respeita aos 
compostos orgânicos voláteis (COV) formadores de ozono, um objectivo de redução de 55% 
entre 2010 e 2020. Caso fosse aplicada uma derrogação relativa ao etanol, o aumento nas 
emissões de COV que daí resultaria não seria nem compatível com a posição do Parlamento 
Europeu nem justificável. Existem outras formas de misturar biocombustíveis com 
combustíveis convencionais que não conduzem a um aumento da pressão do vapor. A isenção 
relativa ao etanol é, por conseguinte, injustificada e deve ser suprimida

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 115
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

VALORES AUTORIZADOS POR 
DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

ETANOL

VALORES AUTORIZADOS POR 
DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

ETANOL
Teor de etanol (%v/v)    Valores autorizados 

por derrogação 
para a pressão de 
vapor (kPa)

Será concedida uma derrogação de 4kPa, 
apenas quando for adicionado à gasolina 
pelo menos 3% v/v de etanol.

0                                      0
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1                                      3,65
2                                      5,95
3                                      7,20
4                                      7,80
5                                      8,0
6                                      8,0
7                                      7,94
8                                      7,88
9                                      7,82
10                                    7,76
A determinação do valor autorizado por 
derrogação para um teor de etanol 
intermédio situado entre dois dos valores 
indicados será feita por extrapolação linear 
directa entre o teor de etanol 
imediatamente superior e o teor de etanol 
imediatamente inferior ao valor intermédio.

Or. en

Justificação

A derrogação proposta para o etanol levaria a um aumento da pressão de vapor até 68 kPa, 
o que conduziria a uma deterioração da qualidade do ar devido ao aumento das emissões de 
COV. A fim de evitar a deterioração da qualidade do ar, é necessário que a pressão de vapor 
máxima generalizada seja reduzida para um nível de 56 kPa. Além disso, uma derrogação de, 
no máximo, 4 kPa pode ser autorizada quando é misturado, no mínimo, 3% v/v de etanol. 
Com esta abordagem, mesmo com a derrogação, a pressão de vapor máxima não 
ultrapassará 60 kPa e a poluição atmosférica não aumentará.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 116
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

VALORES AUTORIZADOS POR VALORES AUTORIZADOS POR 
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DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

ETANOL

DERROGAÇÃO PARA A PRESSÃO DE 
VAPOR DA GASOLINA QUE CONTÉM 

BIOCOMBUSTÍVEIS
Teor de etanol (%v/v)    Valores autorizados 

por derrogação 
para a pressão de 
vapor (kPa)

0                                      0
1                                      3,65
2                                      5,95
3                                      7,20
4                                      7,80
5                                      8,0
6                                      8,0
7                                      7,94
8                                      7,88
9                                      7,82
10                                    7,76
A determinação do valor autorizado por 
derrogação para um teor de etanol 
intermédio situado entre dois dos valores 
indicados será feita por extrapolação linear 
directa entre o teor de etanol 
imediatamente superior e o teor de etanol 
imediatamente inferior ao valor intermédio.

Será autorizada uma derrogação de 8 kPa,
apenas quando se misturar à gasolina entre 
3% e 10% de biocombustíveis.

Or. de

Justificação

O cumprimento das derrogações propostas seria impossível de controlar. A fim de 
possibilitar a mistura de etanol e outros biocombustíveis com gasolina, deveria ser tomado 
como valor-guia o desvio máximo verificado na prática.
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Alteração apresentada por Claude Turmes e Umberto Guidoni

Alteração 117
ANEXO

Anexo VI-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

ANEXO VI-A
MÉTODO DE MEDIÇÃO DAS 

EMISSÕES DE GASES COM EFEITO 
DE ESTUFA PRODUZIDAS PELOS 
COMBUSTÍVEIS DURANTE O SEU 

CICLO DE VIDA
1. Nos relatórios sobre as emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos por todos 
os combustíveis durante o seu ciclo de vida,
serão tidos em conta os seguintes 
elementos:
a) Extracção/produção de matérias-primas, 
incluindo:
- o modo como a extracção foi efectuada, 
medido ou avaliado por local de extracção;
- a quantidade de energia utilizada durante 
a extracção, incluindo a combustão em 
tocha, as fugas e outras formas de consumo 
de energia ligado ao processo;
- o impacto directo e indirecto das 
modificações da utilização dos solos
(incluindo transferências de actividades 
agrícolas);
- a quantidade de energia utilizada pela 
produção e utilização de substâncias 
agro-químicas por unidade de energia;
- o impacto no carbono do solo e nas 
emissões associadas a práticas agrícolas, 
nomeadamente a utilização de adubos 
azotados; 
- o impacto dos produtos derivados;
- a utilização de combustíveis para 
maquinaria de produção, por unidade;
b) Transporte e distribuição, incluindo:
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- o transporte do poço até ao primeiro local 
de refinação/transferência com base em 
equivalentes CO2 médios, por unidade de 
energia;
- o número de quilómetros de transporte 
desde o poço até ao local de 
refinação/transferência;
- o número de quilómetros de transporte 
desde o local de refinação/transferência até 
ao ponto de venda com base em 
equivalentes CO2 médios, por unidade de 
energia;
c) Conversão/refinação, incluindo:
- a quantidade de energia utilizada no 
processo de conversão/refinação por 
unidade de energia;
- a quantidade de equivalentes CO2 
emitidos por unidade de energia;
d) Produto final:
- o teor de carbono por unidade de energia.
2. A Comissão desenvolverá, se adequado,
valores pré-estabelecidos por ponto de 
extracção, ou por componente de 
combustível não fóssil, relativamente a 
partes específicas do processo de avaliação
segundo o princípio "well to wheel". Tais 
valores pré-estbelecidos serão 
conservadores no cálculo das reduções de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
tomarão como base emissões ligadas ao 
processo significativamente mais elevadas 
do que as emissões médias. Os 
fornecedores de combustível poderão 
reclamar um coeficiente de emissões mais 
favorável se conseguirem provar que o seu 
produto tem um rendimento mais baixo em 
matéria de gases com efeito de estufa do 
que o valor pré-estabelecido.

Or. en
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Justificação

Os requisitos mínimos aplicáveis aos combustíveis devem ser estabelecidos segundo critérios 
de sustentabilidade, ao passo que o presente anexo deve ter a ver unicamente com critérios 
de contabilização de emissões de gases com efeito de estufa. Os eventuais valores 
pré-estabelecidos devem ser conservadores e representar, relativamente a cada um dos 
combustíveis e cada uma das fases do processo, um rendimento em matéria de gases com 
efeito de estufa sensivelmente pior do que o respectivo rendimento médio, por forma a 
constituir um incentivo para que os fornecedores de combustíveis se envolvam e forneçam a 
necessária informação para permitir a utilização de um coeficiente mais favorável.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 118
ANEXO

Anexo VI-A (novo) (Directiva 98/70/CE)

ANEXO VI-A
MÉTODO DE MEDIÇÃO DAS 

EMISSÕES DE GASES COM EFEITO 
DE ESTUFA PRODUZIDOS POR TODOS

OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 
DURANTE O SEU CICLO DE VIDA

1. Nos relatórios sobre as emissões de gases 
com efeito de estufa produzidos por todos 
os combustíveis fósseis durante o seu ciclo 
de vida, serão tidos em conta os seguintes 
elementos:
a) Extracção/produção de matérias-primas, 
incluindo:
- o modo como a extracção foi efectuada, 
medido ou avaliado por local de extracção;
- uma avaliação da quantidade de energia 
utilizada durante a extracção que inclua a 
combustão em tocha, as fugas e outras 
formas de consumo de energia ligado ao 
processo;
- o impacto das modificações da utilização 
dos solos, incluindo transferências de 
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actividades agrícolas;
- a quantidade de energia utilizada pela 
produção e utilização de substâncias 
agro-químicas por unidade de energia;
- o impacto dos produtos derivados;
- a utilização de combustíveis para 
maquinaria de produção, por unidade;
b) Transporte e distribuição, incluindo:
- o transporte do poço até ao primeiro local 
de refinação/transferência com base em 
equivalentes CO2 médios, por unidade de 
energia;
- o número de quilómetros de transporte 
desde o poço até ao local de 
refinação/transferência;
- o número de quilómetros de transporte 
desde o local de refinação/transferência até 
ao ponto de venda com base em 
equivalentes CO2 médios, por unidade de 
energia;
c) Conversão/refinação, incluindo:
- a quantidade de energia utilizada no 
processo de conversão/refinação por 
unidade de energia;
- a quantidade de equivalentes CO2 
emitidos por unidade de energia;
d) Produto final:
- o teor de carbono por unidade de energia.
2. Antes de 1 de Janeiro de 2011, 
estabelecer-se-ão normas mínimas para 
combustíveis baseadas nas emissões de 
gases com efeito de estufa produzidos ao 
longo do ciclo de vida, medidas de acordo 
com o n.º 1 do presente anexo. As normas 
consistirão nos resultados da medição 
registados pelo fornecedor de combustíveis 
com o melhor rendimento global, ou pela 
média dos três melhores fornecedores. Se 
necessário, poder-se-á estabelecer uma 
distinção entre o petróleo bruto 
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convencional leve e o pesado.
3. A partir de 1 de Janeiro de 2011, a 
redução de equivalentes CO2 prevista no 
n.º 2 do artigo 7º-B poderia ser 
determinada com base em valores 
pré-estabelecidos por ponto de extracção, 
ou num teor fixo de equivalentes CO2, de 
acordo com o princípio "well-to-wheel". Os 
fornecedores de combustível podem 
afastar-se deste valor num sentido positivo 
se conseguirem provar que o seu produto 
tem um rendimento mais baixo em matéria 
de gases com efeito de estufa do que o valor 
pré-estabelecido.

Or. en

Justificação

As emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelos biocombustíveis serão, 
necessariamente, tratadas na Directiva relativa às fontes de energia renováveis, já que a 
directiva em apreço trata dos combustíveis fósseis. A Comissão irá apresentar, em Dezembro,
uma proposta de directiva sobre as fontes de energia renováveis, a qual incluirá igualmente 
um mecanismo para calcular o rendimento dos biocombustíveis em matéria de gases com 
efeito de estufa ao longo do seu ciclo de vida. A existência de duas directivas que cobrem os 
critérios de sustentabilidade dará azo a confusão no plano jurídico.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 119
ANEXO

Anexo VI-B (novo) (Directiva 98/70/CE)

ANEXO VI-B
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

PARA A PRODUÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS

Os critérios de sustentabilidade 
basear-se-ão num sistema em que a 
matéria-prima dos combustíveis é 
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rastreável até à sua fonte, e todas as 
empresas da cadeia de produção de 
biomassa sustentável são certificadas.
Estes critérios deverão assegurar, 
nomeadamente, que:
- nenhum impacto negativo significativo na 
biodiversidade, e concretamente nenhuma 
produção ou extracção de biomassa, tenha 
lugar próximo de zonas naturais de valor 
ou de zonas públicas protegidas, a não ser 
que se trate de fluxos de resíduos ou de 
resíduos florestais;
- a produção de biomassa não provoque 
qualquer desflorestação nem perda líquida 
de outros sumidouros de carbono (como 
zonas pantanosas e pastagens 
permanentes), no solo ou à sua superfície;
- as convenções e regulamentações 
internacionais sejam respeitadas, em 
particular as pertinentes normas da OIT e 
convenções da ONU relativas à protecção 
das comunidades indígenas;
- a produção de combustíveis não provoque 
efeitos adversos nos recursos hídricos;
- a qualidade da água, do ar e do solo não 
seja adversamente afectada pela extracção 
ou produção das matérias-primas dos 
combustíveis;
- seja observada a obrigação periódica de 
informar sobre o impacto social da 
produção de matérias-primas biológicas, 
em particular sobre os preços dos produtos 
alimentares para demonstrar a ausência de 
consequências negativas, nomeadamente 
na segurança alimentar;
- seja obtida uma declaração do 
consentimento por parte de uma 
representação das comunidades ou das 
populações locais;
- sejam garantidos o acesso à informação e 
a participação por parte do público; 
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- seja observada a obrigação periódica de 
informar sobre eventuais impactos 
negativos indirectos resultantes das 
modificações da utilização dos solos e das 
transferências de actividades agrícolas;
- comparativamente aos combustíveis 
fósseis, pelo menos 60% das reduções de 
emissões de gases com efeito de estufa 
sejam directamente associadas aos 
combustíveis não fósseis produzidos a 
partir de biomassa.

Or. en

Justificação

Todos os combustíveis comercializados no mercado da UE devem respeitar critérios de 
sustentabilidade. Se se parte do princípio que os combustíveis produzidos a partir de 
biomassa constituirão um meio importante para cumprir esta legislação, haverá que tomar 
cuidados suplementares para assegurar que não se produzam efeitos adversos em termos 
ambientais e climáticos. Os referidos critérios devem garantir que não haja impactos 
negativos significativos na biodiversidade, nos recursos hídricos, na qualidade do ar, da 
água e do solo, e na segurança alimentar, entre outros factores.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 120
ANEXO

Anexo VI-B (novo) (Directiva 98/70/CE)

ANEXO VI-B
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

PARA A PRODUÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS

Os critérios de sustentabilidade 
basear-se-ão num sistema em que a 
matéria-prima dos combustíveis é 
rastreável até à sua fonte, e todas as 
empresas da cadeia de produção de 
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biomassa sustentável são certificadas.
Estes critérios deverão assegurar, 
nomeadamente, que:
- nenhum impacto negativo significativo na 
biodiversidade, e concretamente nenhuma 
produção ou extracção de biomassa, tenha 
lugar próximo de zonas naturais de valor 
ou de zonas públicas protegidas, a não ser 
que se trate de fluxos de resíduos ou de 
resíduos florestais;
- a produção de biomassa não provoque 
qualquer desflorestação nem perda líquida 
de outros sumidouros de carbono (como 
zonas pantanosas e pastagens 
permanentes), no solo ou à sua superfície;
- as convenções e regulamentações 
internacionais sejam respeitadas, em 
particular as pertinentes normas da OIT e 
convenções da ONU relativas à protecção 
das comunidades indígenas;
- a produção de combustíveis não provoque 
efeitos adversos nos recursos hídricos;
- a qualidade da água, do ar e do solo não 
seja adversamente afectada pela extracção 
ou produção das matérias-primas dos 
combustíveis;
- seja observada a obrigação periódica de 
informar sobre o impacto social da 
produção de matérias-primas biológicas, 
em particular sobre os preços dos produtos 
alimentares para demonstrar a ausência de 
consequências negativas, nomeadamente 
na segurança alimentar;
- seja obtida uma declaração do 
consentimento por parte de uma 
representação das comunidades ou das 
populações locais;
- sejam garantidos o acesso à informação e 
a participação por parte do público;
- seja observada a obrigação periódica de 
informar sobre eventuais impactos 
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negativos indirectos resultantes das 
modificações da utilização dos solos e das 
transferências de actividades agrícolas;
- comparativamente aos combustíveis 
fósseis, uma parte significativa das 
reduções de emissões de gases com efeito 
de estufa sejam associadas aos 
combustíveis não fósseis produzidos a 
partir de biomassa.

Or. en

Justificação

Todos os combustíveis comercializados no mercado da UE devem respeitar critérios de 
sustentabilidade. Se se parte do princípio que os combustíveis produzidos a partir de 
biomassa constituirão um meio importante para cumprir esta legislação, haverá que tomar 
cuidados suplementares para assegurar que não se produzam efeitos adversos em termos 
ambientais e climáticos. Os referidos critérios devem garantir que não haja impactos 
negativos significativos na biodiversidade, nos recursos hídricos, na qualidade do ar, da 
água e do solo, e na segurança alimentar, entre outros factores.

Alteração apresentada por Andres Tarand e Anders Wijkman

Alteração 121
ANEXO

Anexo VI-C (novo) (Directiva 98/70/CE)

ÍNDICE E LIMIAR DE 
SUSTENTABILIDADE PARA A 

PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS

Complementarmente ao disposto nos 
anexos VI-A e -B, cada biocombustível 
para cada motor ou outra tecnologia de 
conversão de energia (por exemplo, pilhas 
de combustível) será avaliado e certificado 
de acordo com um índice de 
sustentabilidade único, comum e
cientificamente apoiado, com base no qual 
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será estabelecido o limiar referido no n.º 4 
do artigo 7.º-B-A , que equivalerá a uma 
redução de pelo menos 50% das emissões 
de gases com efeito de estufa e a um 
aumento de 100% da eficiência energética, 
comparativamente à gasolina Eurosuper 95 
num motor de combustão interna 
convencional; nos casos em que a biomassa 
é produzida a partir de culturas 
desenvolvidas em terras aráveis, o índice 
deverá igualmente incluir um mínimo de
produtividade de biomassa de 5 toneladas 
equivalentes de petróleo por hectare e um 
máximo de utilização de substâncias 
químicas e de irrigação por hectare.
A metodologia e a formulação exacta do 
índice de sustentabilidade serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
regulamentar com controlo previsto no n.º 
2 do artigo 11.º.

Or. en

Justificação

É conveniente o Parlamento Europeu traçar algumas orientações em matéria de metodologia 
antes de terem início as discussões no âmbito do procedimento de comitologia.
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