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Alteração 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de alcançar um modelo 
energético que aposte nas energias 
renováveis, cumpre estabelecer uma 
cooperação estratégica em que 
participem, juntamente com os 
Estados-Membros, as autoridades 
regionais e locais, a fim de as associar de 
forma directa ao desenvolvimento desse 
modelo.

Or. es

Alteração 11
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores, pelo que não é adequado 
adiar uma decisão sobre o carácter 
vinculativo de uma meta até que tenha 
lugar um futuro evento. Numa declaração 
para a acta do Conselho de 15 de 
Fevereiro de 2007, a Comissão afirmou, 
pois, não considerar que o carácter 
vinculativo da meta deva ser diferido até 
estarem comercialmente disponíveis os 
biocombustíveis de segunda geração.

Suprimido

Or. en
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Alteração 12
Jana Bobošíková

Proposta de Directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, bem como das 
análises da ONU e do Banco Mundial 
acerca do impacto do fabrico de 
biocombustíveis na produção alimentar, é 
adequado estabelecer metas vinculativas 
para se alcançar uma quota global de 20% 
de energias renováveis no consumo da 
União Europeia em 2020, deixando aos 
Estados-Membros a decisão sobre a quota 
exequível de energias renováveis nos 
transportes.

Or. cs

Justificação

Malgrado a decisão tomada no Conselho Europeu de Bruxelas, de Março de 2007, no sentido 
de se reservar uma quota de 10% para os biocombustíveis no consumo total de gasolina e de 
gasóleo do sector dos transportes em cada Estado-Membro até 2020, a responsabilidade por 
tal decisão – atendendo à diminuição da quantidade de terras disponíveis para a produção 
alimentar – deverá ser deixada ao cuidado de cada um dos Estados-Membros.

Alteração 13
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 

(8) À luz das posições adoptadas pela 
Comissão, pelo Conselho e pelo 
Parlamento Europeu, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota mínima intercalar e
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energias renováveis e uma quota de 10% 
de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

uma quota global de 20% de energias 
renováveis no consumo final da União 
Europeia em 2020.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu é favorável a uma quota de, pelo menos, 25% de energias renováveis 
do consumo energético final em 2020. As últimas comprovações científicas e políticas 
mostraram que impor um objectivo vinculativo em matéria de combustíveis para o sector dos 
transportes a partir de um consumo de 10% de biomassa é um propósito que não pode ser 
alcançado de forma sustentável. Esse objectivo deve, por isso, ser abandonado. A biomassa 
poderá ser utilizada de forma mais sustentável e eficaz para outros fins energéticos, tais 
como a electricidade combinada com a produção de calor (ou de frio).

Alteração 14
Jana Bobošíková

Proposta de Directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo nível 
para todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a coerência nas especificações 
do combustível para transportes e a sua 
disponibilidade. Dada a facilidade das 
trocas comerciais de combustíveis para os 
transportes, os Estados-Membros dotados 
de recursos escassos poderão facilmente 
obter noutros locais os combustíveis para 
transportes produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua meta 
em termos de biocombustíveis unicamente 
com base na produção interna, é provável e 
desejável que tal meta seja efectivamente 
alcançada graças à combinação de 
produção interna e importação. Para este 
fim, a Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 

Suprimido
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dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 
interna e importação, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações comerciais 
a nível multilateral e bilateral, bem como 
outras considerações, nomeadamente em 
matéria de ambiente, de custos e de 
segurança energética.

Or. cs

Justificação

A responsabilidade pela decisão acerca do montante da quota dos biocombustíveis no 
consumo total de gasolina e de gasóleo no sector dos transportes até 2020 deverá continuar a 
ser deixada ao cuidado de cada um dos Estados-Membros.

Alteração 15
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seja fixada ao mesmo 
nível para todos os Estados-Membros, a 
fim de assegurar a coerência nas 
especificações do combustível para 
transportes e a sua disponibilidade. Dada 
a facilidade das trocas comerciais de 
combustíveis para os transportes, os 
Estados-Membros dotados de recursos 
escassos poderão facilmente obter noutros 
locais os combustíveis para transportes 
produzidos a partir de energias 
renováveis. Embora tecnicamente fosse 
possível à Comunidade alcançar a sua 
meta em termos de biocombustíveis 
unicamente com base na produção 
interna, é provável e desejável que tal 
meta seja efectivamente alcançada graças 

(10) É provável que os objectivos em 
matéria de energias renováveis sejam 
efectivamente alcançados graças à 
combinação de produção interna e 
importação. Neste contexto, a Comissão 
deve acompanhar o aprovisionamento do 
mercado comunitário das energias 
renováveis, incluindo o da biomassa para 
a produção de energia, tendo em conta o 
desenvolvimento de negociações 
comerciais a nível multilateral e bilateral, 
bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.
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à combinação de produção interna e 
importação. Para este fim, a Comissão 
deve acompanhar o aprovisionamento do 
mercado comunitário dos biocombustíveis 
e, se adequado, propor medidas relevantes 
para se obter uma abordagem equilibrada 
entre produção interna e importação, 
tendo em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível multilateral 
e bilateral, bem como outras considerações, 
nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

Or. en

Justificação

A Comissão tem de monitorizar a importação e exportação de todo o aprovisionamento 
energético, independentemente de ser produzido (e consumido) internamente, ou importado 
de, ou exportado para, países terceiros. A biomassa para a produção de energia, em 
particular, tem de ser acompanhada com muito cuidado. Contudo, as últimas comprovações 
científicas e políticas mostraram que impor um objectivo vinculativo em matéria de 
combustíveis para o sector dos transportes a partir de um consumo de 10% de biomassa é um 
propósito que não pode ser alcançado de forma sustentável. Esse objectivo deve, por isso, ser 
abandonado.

Alteração 16
Struan Stevenson

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

38-A. As zonas com elevadas quantidades 
de carbono no solo ou na vegetação 
também não deverão ser utilizadas para o 
desenvolvimento de outros projectos de 
energias renováveis, tais como a 
construção de eólicas e das rodovias que 
lhes estão associadas, incluindo as 
"estradas flutuantes" e outro tipo de 
infra-estruturas. O impacto de tais 
desenvolvimentos nas turfeiras levará 
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inevitavelmente à secagem de áreas 
lodosas de grandes dimensões e à 
libertação do carbono armazenado para a 
atmosfera, o que terá como consequência 
a formação de dióxido de carbono.

Or. en

Justificação

A turfeira é um sumidouro de carbono. A construção de eólicas, de "estradas flutuantes" e de 
outro tipo de infra-estruturas leva à perturbação da drenagem natural e à secagem da turfa, 
libertando, assim, enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera, o que cria 
emissões de carbono mais elevadas do que aquelas que o parque eólico alguma vez será 
capaz de evitar.

Alteração 17
Jana Bobošíková

Proposta de Directiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

42-A. Com base nos relatórios e nas 
análises da ONU e do Banco Mundial de 
Março de 2008, é imperativo que se dê 
satisfação a um outro critério referente ao 
fabrico de biocombustíveis, 
designadamente, o que visa assegurar a 
sustentabilidade da produção de alimentos 
e impedir a ocorrência de uma crise 
alimentar.

Or. cs
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Alteração 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Para evitar um encargo administrativo 
excessivo, deve ser elaborada uma lista de 
valores implícitos para os modos comuns 
de produção de biocombustíveis. Os 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
devem poder sempre invocar o nível de 
poupança de gases com efeito de 
estufaestabelecido na lista. Quando o valor 
implícito para as poupanças de gases com 
efeito de estufa de um modo de produção 
for inferior ao nível mínimo exigido, os 
produtores que queiram demonstrar o seu 
cumprimento deste nível mínimo devem ter 
de mostrar que as emissões efectivas do 
seu processo de produção são inferiores às 
que foram assumidas no cálculo dos 
valores implícitos.

(45) Para evitar um encargo administrativo 
excessivo, deve ser elaborada uma lista de 
valores implícitos para os modos comuns 
de produção de biocombustíveis. Os 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
devem poder sempre invocar o nível de 
poupança de gases com efeito de estufa 
estabelecido na lista, sem que isso 
implique, em caso algum, quaisquer 
discriminações relativamente aos 
Estados-Membros e regiões cujas terras 
sejam pouco produtivas devido às 
características do solo, ao clima e ao 
rendimento das suas matérias-primas. 
Quando o valor implícito para as 
poupanças de gases com efeito de estufa de 
um modo de produção for inferior ao nível 
mínimo exigido, os produtores que 
queiram demonstrar o seu cumprimento 
deste nível mínimo devem ter de mostrar 
que as emissões efectivas do seu processo 
de produção são inferiores às que foram 
assumidas no cálculo dos valores 
implícitos.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa evitar discriminações entre Estados-Membros e países terceiros.
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Alteração 19
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de permitir alcançar uma 
quota de 10% de biocombustíveis, é 
necessário assegurar que o gasóleo 
colocado no mercado tem um teor de 
biodiesel superior ao previsto na norma 
EN590/2004.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este aspecto já se encontra abrangido pela Directiva relativa à qualidade dos combustíveis.

Alteração 20
Jana Bobošíková

Proposta de Directiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de permitir alcançar uma 
quota de 10% de biocombustíveis, é 
necessário assegurar que o gasóleo 
colocado no mercado tem um teor de 
biodiesel superior ao previsto na norma 
EN590/2004.

Suprimido

Or. cs
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Alteração 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As medidas de apoio adoptadas nos 
termos da presente directiva que 
constituam um auxílio estatal na acepção 
do artigo 87.° do Tratado devem ser 
notificadas e aprovadas pela Comissão 
antes da sua aplicação, nos termos do n.° 3 
do artigo 88.° do Tratado. As informações 
facultadas à Comissão com base na 
presente directiva não substituem a 
obrigação de notificação por parte dos 
Estados-Membros nos termos do n.° 3 do 
artigo 88.° do Tratado.

(51) Os Estados-Membros, as regiões e as 
autoridades locais poderão instituir 
ajudas públicas de apoio às energias 
renováveis, dado que, inicialmente, essas 
energias são mais onerosas que aquelas 
que vêm substituir, pelo que a penetração 
no mercado energético não induz 
benefícios comerciais a curto prazo nem 
preços mais vantajosos para os 
consumidores. As medidas de apoio 
adoptadas nos termos da presente directiva 
que constituam um auxílio estatal na 
acepção do artigo 87.° do Tratado devem 
ser notificadas e aprovadas pela Comissão 
antes da sua aplicação, nos termos do n.° 3 
do artigo 88.° do Tratado. As informações 
facultadas à Comissão com base na 
presente directiva não substituem a 
obrigação de notificação por parte dos 
Estados-Membros nos termos do n.° 3 do 
artigo 88.° do Tratado.

Or. es

Justificação

A melhor forma de apostar nas energias alternativas nos Estados-Membros consiste em 
prever ajudas públicas para a promoção dessas energias.
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Alteração 22
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

51-A. As possibilidades de potenciar o 
crescimento económico através da 
inovação e da sustentabilidade de uma 
política energética concorrencial já foram 
reconhecidas. A produção de energias 
renováveis depende, com frequência, das 
PME locais ou regionais. As 
oportunidades em termos de crescimento e 
emprego que os investimentos nas 
energias renováveis a nível regional e 
local criam nos Estados-Membros e nas 
suas regiões assumem particular 
relevância . A Comissão e os Estados-
-Membros têm, por conseguinte, de apoiar 
as medidas de fomento tomadas nas 
esferas nacional e regional em relação a 
essas áreas, incentivar o intercâmbio de 
práticas de excelência na produção de 
energias renováveis entre as iniciativas de 
desenvolvimento local e regional e 
promover a utilização de fundos 
estruturais neste domínio;

Or. en

Alteração 23
Jill Evans

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados 
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gasóleo para transportes em cada 
Estado-Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados 
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

Or. en

Justificação

O objectivo de 10% de biocombustíveis em 2020, que consta da Directiva relativa às energias 
renováveis, foi sugerido pelo Conselho Europeu de Março 2007. Os Chefes de Estado e de 
Governo colocam, porém, um determinado número de condições prévias específicas, que não 
poderão deixar de estar reunidas: a) a produção terá de ser sustentável; e b) a segunda 
geração terá de ser disponibilizada comercialmente. Desde Março de 2007 que há indícios 
crescentes de que tais condições não estarão reunidas. Eis o motivo por que o objectivo de 
10%  deve ser abandonado.

Alteração 24
Jana Bobošíková

Proposta de Directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
gasóleo para transportes em cada 
Estado--Membro até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados 
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade até 2020 não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados 
Membros e podem, devido à dimensão da 
acção, ser melhor alcançados a nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
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comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

artigo 5.° do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade, 
mencionado no referido artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
alcançar aqueles objectivos.

Or. cs

Alteração 25
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 2  alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) “Biolíquidos”: combustíveis líquidos 
para fins energéticos, produzidos a partir 
de biomassa;

(e) “biomassa para a produção de 
energia”: combustíveis sólidos, gasosos ou
líquidos para fins energéticos, produzidos a 
partir de biomassa;

Or. en

Justificação

Esta legislação abrange toda a energia produzida a partir da biomassa, e não apenas a que é 
usada como combustível no sector dos transportes ou utilizada como o combustível líquido na 
geração de calor e energia. É, por isso, essencial que este conceito global seja definido.

Alteração 26
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 2  alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) “Biocombustíveis”: combustíveis 
líquidos ou gasosos para transportes, 

(f) “Combustíveis para os transportes 
produzidos a partir de biomassa”: 
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produzidos a partir de biomassa; combustíveis líquidos ou gasosos para 
transportes, produzidos a partir de 
biomassa;

Or. en

Justificação

A produção de energia a partir de biomassa pode ter muitas aplicações, tais como a geração 
de calor e de electricidade e a produção de combustíveis para os transportes. O termo usado 
reflecte claramente essa distinção.

Alteração 27
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 2  alínea f)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f)-A. "Zonas de elevado valor de 
preservação":
(i) zonas que, a nível internacional, 
regional ou nacional, contenham 
concentrações significativas de valores de 
biodiversidade (por exemplo, espécies 
endémicas, espécies ameaçadas de 
extinção, refúgios);
(ii) zonas paisagísticas que, a nível 
internacional, regional ou nacional, 
tenham populações viáveis, constituídas, 
totalmente ou em grande parte, por 
espécies naturais, em padrões normais de 
distribuição e abundância;
(iii) zonas que fazem parte de, ou contêm, 
ecossistemas raros, ameaçados ou em 
perigo;
(iv) zonas que prestam serviços básicos aos 
ecossistemas em situações críticas (por 
exemplo, protecção da bacia hidrográfica, 
controlo da erosão);
(v) zonas que satisfazem as necessidades 
básicas das comunidades locais (por 



PE407.810v01-00 16/47 AM\727576PT.doc

PT

exemplo, em termos de subsistência ou de 
saúde);

(vi) zonas críticas para a identidade 
cultural tradicional de comunidades locais 
(zonas de importância cultural, ecológica, 
económica ou religiosa identificadas em 
colaboração com as comunidades em 
questão);

Or. en

Justificação

Há que definir o elevado valor de preservação, na medida em que ele constitui a pedra 
angular do artigo 15.º, que garante a sustentabilidade dos combustíveis produzidos a partir 
da biomassa, preservando, em particular, a biodiversidade e a integridade ecológica. O 
elevado valor de preservação é definido por uma rede de organizações, que inclui a União 
Internacional para a Conservação da Natureza e dos seus Recursos e o Banco Mundial, 
sendo também já utilizado pelo Conselho de Gestão Florestal para a certificação 
internacional das madeiras.

Alteração 28
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f b. "Zonas abandonadas, degradadas ou 
marginais": zonas que não são florestas 
nem zonas húmidas desde 1990, que não 
têm um elevado valor de preservação nem 
estão próximas de zonas desse tipo, não se 
situam numa zona de valor natural ou 
numa zona protegida pelo governo, e não 
são utilizadas para fins agrícolas desde há 
pelo menos 10 anos;

Or. en
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Justificação

É necessário definir zonas abandonadas, degradadas ou marginais na presente directiva. 
Esta definição deve garantir claramente que, se forem utilizadas para a produção de 
biocombustíveis a partir da biomassa, as zonas em questão não têm valor de preservação, 
não constituem reservas de carbono, nem são utilizadas para a produção alimentar. O 
elevado valor de preservação é um estatuto internacionalmente reconhecido para proteger a 
biodiversidade e a integridade ecológica. O ano de 1990 constitui a data-limite para a 
desflorestação acordada no âmbito do Protocolo de Quioto.

Alteração 29
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Suprimido

No cálculo, para efeitos do primeiro 
parágrafo, da energia total consumida nos 
transportes, não serão tidos em conta outros 
produtos petrolíferos para além da gasolina e 
do gasóleo.

Or. en

Justificação

A inclusão do objectivo de 10% de biocombustíveis em 2020 na presente directiva foi 
sugerida pelo Conselho Europeu de Março de 2007. No entanto, os Chefes de Estado e de 
Governo fixaram dois requisitos prévios para o cumprimento deste objectivo: a produção 
deve ser sustentável e a segunda geração de combustíveis deve encontrar-se disponível no 
comércio. Desde Março de 2007, parece cada vez mais óbvio que estas condições não serão 
cumpridas. O objectivo de 10% deve, por conseguinte, ser abandonado.
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Alteração 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2015 seja, pelo menos, 
igual a 7,5% e em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro. A 
partir de 2015, o aumento da quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
far-se-á com base em biocombustíveis de 
segunda geração, no hidrogénio ou na 
electricidade fabricada a partir de fontes 
de energia renováveis.

Or. es

Justificação

A fim de ter em conta os esforços a envidar no sector dos transportes, é necessário estipular 
um objectivo intercalar em 2015. A partir desta data, a utilização dos biocombustíveis de 
primeira geração deve ser restringida, em benefício de outras fontes de energia mais 
respeitadoras do ambiente.

Alteração 31
Jana Bobošíková

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3, parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 

3. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a sua quota de energia proveniente de 
fontes renováveis consumida nos 
transportes em 2020 corresponda à 
percentagem do consumo final de energia 
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nos transportes nesse Estado-Membro. nos transportes que esse Estado-Membro 
considere viável.

Or. en

Justificação
Apesar da decisão adoptada pelo Conselho Europeu de Bruxelas de Março de 2007 de fixar 
uma quota de 10% de biocombustíveis no consumo total de gasóleo e gasolina para o 
transporte em cada um dos Estados Membros até 2020, deve caber aos diferentes 
Estados-Membros a adopção dessa decisão, atendendo à diminuição das terras disponíveis 
para a produção de alimentos.

Alteração 32
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional. Os planos de acção 
nacionais estabelecem as metas dos 
Estados-Membros para as quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento 
dos requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção para as energias renováveis 
(PAR).

Or. en

Justificação

Para se distinguirem dos outros planos de acção relativos à energia, os planos 
especificamente respeitantes às energias renováveis deverão ter o seguinte título: Planos de 
acção para as energias renováveis (PAR), tal como foi acordado pelo Parlamento Europeu 
no relatório (INI) da Deputada Britta Thomsen sobre o roteiro das energias renováveis na 
Europa (resolução P6-TA(2007)0406 de 25 de Setembro de 2007).
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Alteração33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro adopta um plano de 
acção nacional.

Cada Estado-Membro adopta um plano de 
acção nacional, com base em planos de 
acção em matéria de energia elaborados a 
nível local e regional, e coordenados por 
meio de políticas de ordenamento do 
território e de utilização dos solos; os 
Estados-Membros consultam activamente 
e implicam as autoridades regionais e 
locais, numa fase inicial, para efeitos da 
preparação de planos de acção nacionais.

Os planos de acção nacionais estabelecem 
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, incluindo políticas nacionais para 
desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º .

Os planos de acção nacionais estabelecem
as metas dos Estados-Membros para as 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis nos sectores dos transportes, da 
electricidade e do aquecimento e 
arrefecimento em 2020, e medidas 
adequadas a adoptar para alcançar essas 
metas, também a nível regional e local, 
incluindo políticas nacionais e regionais
para desenvolver os recursos de biomassa 
existentes e mobilizar novos recursos de 
biomassa para diferentes utilizações, e as 
medidas a adoptar para o cumprimento dos 
requisitos dos artigos 12.° a 17.º; em 
seguida, a UE fornece às autoridades 
locais e regionais orientações 
pormenorizadas sobre o papel activo e as 
competências que detêm na 
implementação desses planos, recorrendo 
a exemplos práticos da utilização de 
energias renováveis com base nas 
melhores práticas existentes.

Or. en
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Alteração 34
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando vários Estados-Membros 
pretenderem atingir as suas metas 
conjuntamente, cada um desses 
Estados-Membros deverá inscrever no 
respectivo plano de acção para as 
energias renováveis os elementos dos 
acordos concluídos.

Or. en

Justificação

Para além do regime de apoio nacional e a fim de promover a flexibilidade na realização das 
metas intermédias e globais para 2020 em ternos de energias renováveis, os Estados-
Membros, se assim o desejarem, podem cooperar, numa base voluntária, através de 
instrumentos de flexibilidade adicionais, tais como os certificados de garantia de 
transferência ou projectos comuns, tal como refere o artigo 9.º, alínea c) da presente 
directiva. Cada Estado-Membro que opte por esta solução deve descrever no respectivo PAR 
o acordo concluído de forma circunstanciada.

Alteração 35
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O mais tardar em 30 de Junho de 
2009, a Comissão fornece um modelo 
vinculativo para os planos de acção para 
as energias renováveis, a fim de fornecer 
orientações aos Estados-Membros; este 
modelo deverá conter os seguintes 
requisitos mínimos:
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(a) As estatísticas de referência dos 
Estados-Membros sobre as quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos consumos finais de energia para 2005 
e para o último ano disponível, em que o 
consumo final de energia é definido do 
seguinte modo:
- combustíveis sólidos, petróleo, gás, 
fontes de energia renováveis, electricidade 
e aquecimento (aquecimento derivado, 
aquecimento urbano); aquecimento e 
electricidade provenientes de fontes 
renováveis e não renováveis de energia;
- sectores: indústria, agregados 
familiares, serviços e transportes;
- electricidade (sem electricidade para 
aquecimento ou água quente), 
aquecimento (com electricidade para 
aquecimento e água quente) e 
transportes; nos dois casos proveniente de 
fontes renováveis e não renováveis de 
energia;
(b) Metas globais nacionais vinculativas 
dos Estados-Membros para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final de energia em 2020, tal 
como estabelecido na Parte A do Anexo I;
(c) Metas intermédias nacionais 
vinculativas dos Estados-Membros, tal 
como definidas na Parte B do Anexo I;
(d) Metas nacionais vinculativas dos 
Estados-Membros para 2020 e metas 
intermédias para as quotas de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
sectores da electricidade, do aquecimento 
e arrefecimento e dos transportes:
(i) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no sector da electricidade:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
da electricidade em 2020, a fim de 
respeitar a Parte A do Anexo I;
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- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis no sector da electricidade, a 
fim de respeitar a Parte B do Anexo I;
(ii) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no sector do aquecimento e 
arrefecimento:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
do aquecimento e arrefecimento em 2020, 
a fim de respeitar a Parte A do Anexo I;
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis no sector do aquecimento e 
arrefecimento, a fim de respeitar a Parte 
B do Anexo I;
(iii) metas vinculativas para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no sector dos transportes:
- metas nacionais para a quota de energia 
proveniente de fontes renováveis no sector 
dos transportes em 2020, a fim de 
respeitar a Parte A do Anexo I;
- metas nacionais intermédias para a 
quota de energia proveniente de fontes 
renováveis no sector dos transportes, a 
fim de respeitar a Parte B do Anexo I;
(e) Medidas para alcançar estas metas:
(i) quadro-síntese de todas as medidas 
relativas à promoção da utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis 
(ii) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis no sector da 
electricidade:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas ou de outra 
natureza, para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis,
- medidas específicas para cumprir os 
requisitos dos artigos 12.º a 14.º
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(iii) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis no sector do 
aquecimento e arrefecimento:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas ou de outra 
natureza, para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis,
- medidas específicas para cumprir os 
requisitos dos artigos 12.º e 13.º;
(iv) medidas relativas à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis no sector dos 
transportes:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas ou de outra 
natureza, para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis,
- medidas específicas com vista a cumprir 
os requisitos dos artigos 12.º e 13.º e dos 
artigos 15.º a 17.º;
(v) medidas específicas relativas à 
promoção da utilização de energia 
proveniente da biomassa:
- medidas gerais, nomeadamente fiscais, 
financeiras, jurídicas ou de outra 
natureza para promover a utilização da 
energia proveniente de fontes renováveis,
- medidas específicas para uma nova 
mobilização a favor da biomassa, tendo 
em conta os seguintes princípios:
• quantidade de biomassa necessária para 
alcançar as metas,
•  tipo e origem da biomassa a definir
• a disponibilidade/potencial/importação 
de biomassa deve ser compatível com a 
meta;
• Serão definidas medidas destinadas a 
aumentar a disponibilidade de biomassa, 
tendo em conta os outros utilizadores de 
biomassa (sectores da agricultura e 
florestas);
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(f) Avaliações:
(i) o contributo total previsível de cada 
tecnologia de fontes renováveis de energia 
para alcançar as metas vinculativas de 
2020 e intermédias da quota de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
sectores da electricidade, do aquecimento 
e arrefecimento, e dos transportes;
(ii) o consumo bruto e final de energia 
para 2020 segundo um cenário habitual 
ou um cenário de eficiência;

(iii) uma avaliação ambiental estratégica, tal 
como estabelece a Directiva 2001/42/CE, que 
compreenda tanto os benefícios ambientais da 
utilização da energia proveniente de fontes 
renováveis como o seu impacto.

Or. en

Justificação

A maior parte dos esforços da UE no domínio das energias renováveis será canalizada 
através da melhoria dos quadros nacionais de investimentos em matéria de energias 
renováveis. Por conseguinte, a Comissão deve disponibilizar aos Estados-Membros, o mais 
tardar em 31 de Março de 2010, um modelo harmonizado e claro para os planos de acção 
nacionais para as energias renováveis, com vista a facilitar a apresentação dos planos 
nacionais e a sua subsequente análise.

Alteração 36
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem notificar os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
o mais tardar até 31 de Março de 2010. 3.

2. Os Estados-Membros devem notificar os 
seus planos de acção para as energias 
renováveis à Comissão, o mais tardar, até 
31 de Março de 2010.

Or. en
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Justificação

Para se distinguirem dos outros planos de acção relativos à energia, os planos 
especificamente respeitantes às energias renováveis deverão ter o seguinte título: Planos de 
acção para as energias renováveis (PAR), tal como foi acordado pelo Parlamento Europeu 
no relatório (INI) da Deputada Britta Thomsen sobre o roteiro das energias renováveis na 
Europa (resolução P6-TA(2007)0406 de 25 de Setembro de 2007).

Alteração 37
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No prazo de três meses a contar da 
notificação de um plano de acção para as 
energias renováveis por um 
Estado-Membro nos termos do n.º 2, a 
Comissão pode rejeitar o referido plano, 
ou algum dos seus aspectos, por não 
conter todos os elementos exigidos no n.º 
1-B ou por ser incompatível com as metas 
vinculativas previstas no Anexo I. Neste 
caso, o Estado Membro deve propor 
alterações; o plano de acção não será 
considerado adoptado antes de a 
Comissão ter aceitado as alterações. As 
decisões de rejeição por parte da 
Comissão devem ser fundamentadas.

Or. en

Justificação

Para controlar devidamente os progressos dos Estados-Membros e resolver de uma forma 
rápida e eficaz eventuais problemas de incumprimento, devem adoptar-se procedimentos 
mais rigorosos no que respeita aos planos de acção para as energias renováveis. Estes devem 
ser vinculativos para os Estados-Membros.
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Alteração 38
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões; e

(f) sejam estabelecidos procedimentos de 
autorização menos pesados para os 
projectos de menores dimensões, e que as 
autorizações sejam substituídas por uma 
simples notificação ao organismo 
governamental competente no caso de 
instalações descentralizadas de produção 
de energia a partir de fontes renováveis, 
como as instalações que recorrem às 
tecnologias fotovoltaicas e solares 
térmicas, pequenos fornos de biomassa ou 
microcogeradores a biogás; e

Or. en

Justificação

A substituição de procedimentos de autorização pesados por uma simples notificação 
acelerará a aceitação de equipamento pequeno e descentralizado para a produção de energia 
a partir de fontes renováveis.

Alteração 39
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados. 
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados.
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(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou 

(b) a limitações locais na disponibilidade de 
recursos de energias renováveis.

Or. en

Justificação

A utilização obrigatória de energia proveniente de fontes renováveis em todos os edifícios 
novos ou amplamente renovados é essencial para acelerar a aceitação das energias 
renováveis.

Alteração 40
Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 12 – N.º 4 – Parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos ou renovados. 
Qualquer isenção desses níveis mínimos 
deve ser transparente e baseada em 
critérios que digam respeito:

4. Nos seus regulamentos e códigos de 
construção, os Estados-Membros devem 
exigir a utilização de níveis mínimos de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios novos. Qualquer isenção 
desses níveis mínimos deve ser 
transparente e baseada em critérios que 
digam respeito:

(a) à utilização de edifícios que utilizem 
energia passiva, baixa ou nula; ou

(a) à eficiência energética dos edifícios, 
definida através da combinação das 
normas observadas em matéria de 
isolamento e das técnicas de aquecimento
empregues, incluindo a produção 
combinada de calor e electricidade;

Or. de
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Justificação

Nas novas construções de edifícios, a utilização de energias renováveis é em muitos casos 
possível sem grandes custos adicionais. Contudo, deveriam ser proporcionadas aos 
investidores mais opções tecnológicas, porquanto contribuem com frequência para os 
objectivos de segurança do abastecimento e de preservação do clima. Inversamente, no que 
respeita aos edifícios existentes, é frequente que surjam custos adicionais elevados, 
decorrentes da incorporação ulterior de equipamentos que permitem utilizar energias 
renováveis, sendo que esses custos são muito heterogéneos, em função de cada caso. Nesta 
situação, faz mais sentido que o Estado conceda ajudas do que promulgue disposições em 
matéria de construção, que viriam aumentar os custos, no caso do parque imobiliário 
existente, e implicar mais processos burocráticos de inspecção.        

Alteração 41
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros e as suas 
autoridades regionais e locais 
promoverão de forma pró-activa, a partir 
de 2010, projectos para edifícios públicos 
e privados com excedente de energia, e 
tornarão obrigatória a construção de 
edifícios desse tipo, o mais tardar, em 
2015.

Os Estados-Membros e as suas 
autoridades regionais e locais exigirão 
que os seus próprios edifícios e os 
edifícios das autoridades públicas ou 
semi-públicas a nível nacional, regional 
e local se convertam em projectos 
emblemáticos a nível da utilização de 
fontes de energia renováveis e respeitem 
as normas relativas ao excedente de 
energia a partir de 2012.

Os telhados de todos os edifícios públicos ou 
semi-públicos serão colocados à disposição 
de terceiros para a realização de 
investimentos em instalações de produção de 
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energia a partir de fontes renováveis.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros coordenarão com as autoridades locais e regionais projectos para a 
renovação do parque imobiliário existente, a modernização das redes urbanas de 
aquecimento ou arrefecimento existentes ou a construção de novas redes, bem como para a 
introdução gradual das energias renováveis.

Alteração 42
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os Estados-
Membros devem promover a utilização de 
sistemas e equipamento de aquecimento e 
arrefecimento à base de energias 
renováveis que alcancem uma redução 
significativa do consumo de energia. Os 
Estados-Membros devem utilizar rótulos 
energéticos ou ecológicos ou outros 
certificados ou normas adequados 
desenvolvidos a nível nacional ou europeu, 
quando existam, como base para incentivar 
tais sistemas e equipamento.

5. No que respeita aos seus regulamentos e 
códigos de construção, os 
Estados-Membros devem promover a 
utilização de sistemas e equipamento de 
aquecimento e arrefecimento à base de 
energias renováveis, principalmente nas 
zonas urbanas onde esses sistemas se 
revestem de particular utilidade, que 
alcancem uma redução significativa do 
consumo de energia. Os Estados-Membros 
devem utilizar rótulos energéticos ou 
ecológicos ou outros certificados ou 
normas adequados desenvolvidos a nível 
nacional ou europeu, quando existam, 
como base para incentivar tais sistemas e 
equipamento.

Or. en

Justificação

Da perspectiva da política regional da UE, é importante sublinhar, em articulação com o 
incentivo de sistemas de aquecimento e arrefecimento, a dimensão urbana da promoção das 
fontes de energia renováveis. 
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Alteração 43
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso das bombas de calor, os Estados-
Membros devem promover as que 
alcancem os requisitos mínimos do 
programa de rotulagem ecológica 
estabelecido na Decisão 2007/742/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o ar ambiente não são consideradas fontes de energia 
renováveis. Pelo contrário, considera-se necessário melhorar a sua eficiência energética, na 
acepção da Directiva 2006/32/CE (eficiência na utilização final de energia e serviços 
energéticos).

Alteração 44
Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 13 – N.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação, 
quando destes não disponham nos 
respectivos planos nacionais de formação,
para os instaladores de pequenas caldeiras 
e fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
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reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

Or. de

Justificação

Tendo em conta os padrões elevados de formação dos artesãos na maior parte dos Estados-
Membros, a certificação proposta é excessivamente abrangente. 

Alteração 45
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios.

3. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas de certificação para 
os instaladores de pequenas caldeiras e 
fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
sistemas geotérmicos. Tais sistemas serão 
baseados nos critérios estabelecidos no 
Anexo IV. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer a certificação emitida por 
outros Estados-Membros em conformidade 
com esses critérios. 

Or. en

Justificação

As bombas de calor que utilizam o ar ambiente, ao contrário das que utilizam a energia 
geotérmica, não são abrangidas pela Directiva relativa às energias renováveis.
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Alteração 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
comprometer-se a desenvolver orientações 
de cooperação que incluam as 
autoridades regionais e locais, a fim de 
que estas participem plenamente na 
criação de programas de informação, 
consciencialização, orientação e 
formação.

Or. es

Justificação

As autoridades regionais e locais desempenham um papel importante na educação e na 
formação e são cada vez mais frequentemente convidadas pelos cidadãos a melhorar a 
qualidade da informação actualmente proporcionada.

Alteração 47
Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 14 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Devem também prever um acesso 
prioritário da electricidade produzida a 

2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para que os operadores das 
redes de transporte e os operadores das 
redes de distribuição nos respectivos 
territórios garantam o transporte e 
distribuição da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. 
Devem também prever um acesso 
prioritário da electricidade produzida a 
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partir de fontes de energia renováveis ao 
sistema de rede. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita.

partir de fontes de energia renováveis ao 
sistema de rede. Ao mobilizarem 
instalações de produção de electricidade, 
os operadores das redes de transporte 
devem dar prioridade às instalações de 
produção que utilizam fontes de energia 
renováveis, na medida em que o 
funcionamento da rede nacional de energia 
o permita e se não for prejudicado o 
funcionamento dos equipamentos de 
produção combinada de calor e 
electricidade.

Or. de

Justificação

O fomento da utilização de energias renováveis e da produção combinada de calor e 
electricidade visa aumentar a segurança do abastecimento e proteger o clima. Estes dois 
instrumentos devem ser encarados como assumindo a mesma importância para o 
cumprimento daqueles objectivos. Em determinados casos, a contribuição do equipamento  
para a segurança do abastecimento e a preservação do clima deve ser ponderada atendendo 
simultaneamente aos aspectos económicos.  

Alteração 48
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros implicados devem 
desenvolver uma abordagem coordenada 
para a produção de energia eólica e 
marítima "off-shore" nos mares do Norte 
e Báltico. Este plano incluirá 
procedimentos de autorização 
simplificados. A infra-estrutura de rede 
necessária, quer no mar quer em terra, 
será um projecto prioritário da iniciativa 
da Rede Transeuropeia (RTE). 
A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros implicados devem 
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desenvolver uma abordagem coordenada 
para o desenvolvimento de capacidades de 
produção de energia eólica e energia 
solar térmica na região do Mediterrâneo, 
quer na UE quer nos países terceiros. A 
infra-estrutura de rede necessária será 
um projecto prioritário da iniciativa da 
Rede Transeuropeia (RTE).

Or. en

Justificação

O desenvolvimento dos potenciais de produção de energia eólica e marítima "off-shore" nos 
mares do Norte e Báltico e o desenvolvimento dos potenciais de produção de energia solar 
térmica e eólica na região mediterrânica serão favorecidos por uma abordagem coordenada 
e devem ser uma prioridade da iniciativa RTE.

Alteração 49
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B .Os Estados-Membros e as suas 
autoridades regionais e locais devem 
tomar as medidas necessárias para 
desenvolverem uma infra-estrutura de 
aquecimento colectivo com vista a 
permitir o desenvolvimento da produção 
de aquecimento e arrefecimento central a 
partir de grandes centrais eléctricas de 
biomassa, solares e geotérmicas. Nos seus 
planos de acção nacionais, os 
Estados-Membros devem avaliar a 
necessidade de construir novas 
infra-estruturas com vista a facilitar a 
integração das quantidades necessárias de 
aquecimento e arrefecimento produzidos 
centralmente a partir de fontes de energia 
renováveis para atingir o objectivo 
nacional para 2020.
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Or. en

Justificação

A utilização em grande escala das energias renováveis no aquecimento e arrefecimento 
dependerá da disponibilidade da infra-estrutura necessária de aquecimento e arrefecimento 
colectivo. As autoridades nacionais, regionais e locais têm um papel crucial a desempenhar 
neste contexto.

Alteração 50
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(e) Elegibilidade para apoio financeiro ao 
consumo de biocombustíveis e outros 
biolíquidos.

(e) Elegibilidade para apoio financeiro ao 
consumo de energia a partir de biomassa.

Or. en

Justificação

A presente legislação abrange toda a energia produzida a partir da biomassa, e não apenas a 
utilizada como combustível no sector dos transportes. Os critérios de sustentabilidade 
enunciados no presente artigo não se devem limitar aos combustíveis para os transportes, 
dado que toda a produção de biomasa, incluindo a utilizada na geração de calor e 
electricidade, pode ter certas repercussões que importa ter em conta.

Alteração 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros No caso dos biocombustíveis e outros 
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biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Janeiro de 
2008, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Abril de 2013.

biolíquidos produzidos por instalações que 
estavam em funcionamento em Junho de 
2009, o primeiro parágrafo aplica-se a 
partir de 1 de Janeiro de 2015.

Or. es

Justificação

Com a actual redacção, numerosas regiões da União Europeia que promoveram a produção 
de biocombustíveis mediante sistemas de apoio ver-se-ão excluídas dos requisitos para 
alcançar os objectivos definidos na presente directiva. A fim de proporcionar segurança 
jurídica aos operadores, é necessário poder dar-lhes um período razoável de tempo a fim de 
adoptarem os seus processos de produção aos requisitos mais rigorosos da presente directiva 
em matéria de emissões.

Alteração 52
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os combustíveis para os transportes 
a partir da biomassa considerados para 
efeitos do n.º 1 serão limitados aos 
combustíveis produzidos a partir de
(a) resíduos ou restos, incluindo biogás,
(b) matérias-primas cultivadas em terras 
abandonadas, degradadas ou marginais 
com um benefício líquido de carbono em 
relação às emissões resultantes da 
utilização dos solos durante um  período 
de 10 anos;

(c) combustíveis provenientes de matérias-
primas que não geram emissões directas ou 
indirectas devido a uma alteração na 
utilização dos solos. 

Or. en
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Alteração 53
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os biocombustíveis e outros biolíquidos
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos que em 
Janeiro de 2008 tinham um dos seguintes 
estatutos, independentemente de o terem 
ou não actualmente:

3. A energia produzida a partir de 
biomassa, com excepção dos combustíveis 
para transportes considerados para efeitos 
do n.º 1 não deve ser fabricada a partir de 
matérias-primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, a menos que se trate de 
fluxos de resíduos legais e regulados ou 
de resíduos de madeira resultantes de 
práticas legítimas de gestão em matéria de 
conservação. Isto inclui os terrenos que 
tinham um dos seguintes estatutos em ou 
depois de 1990, independentemente de o 
terem ou não actualmente:

(-a) zonas de elevado valor de 
preservação;

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
zonas florestais em que não há 
conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o 
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais;

(a) zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa, isto é, 
zonas florestais em que não há 
conhecimento de intervenção humana 
significativa ou em que a última 
intervenção humana significativa ocorreu 
há tempo suficiente para ter permitido o
restabelecimento da composição e 
processos das espécies naturais;

(b) zonas designadas para fins de protecção 
da natureza, a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
interferiu com tais fins.

(b) zonas designadas para fins de protecção 
da natureza, a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
interferiu com tais fins.

(c) terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem 
com grande variedade de espécies, não 
fertilizados e não degradados.

(c) terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade, isto é, terrenos de pastagem
que preservam a composição das espécies 
naturais e as características e os 
processos ecológicos e que  não são
fertilizados.

A Comissão estabelecerá os critérios e as A Comissão estabelecerá os critérios e as 
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áreas geográficas para determinar os 
terrenos de pastagem que serão abrangidos 
pela alínea c). Esta medida, destinada a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º.

áreas geográficas para determinar os 
terrenos de pastagem que serão abrangidos 
pela alínea c). Esta medida, destinada a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º.

Or. en

Alteração 54
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos com um 
elevado teor de carbono, isto é, terrenos 
que em Janeiro de 2008 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

4. As matérias-primas utilizadas na 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do n.º 
1 são obtidas a partir de:

(a) zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, incluindo as 
turfeiras primitivas; 

(a) florestas geridas e exploradas em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos pela CMPFE para uma 
gestão sustentável das florestas ou com 
critérios comparáveis estabelecidos no 
âmbito de outras iniciativas regionais em 
matéria de política florestal, e que 
cumpram os requisitos da legislação 
nacional relativa às florestas e ao 
ambiente;

(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 1 
hectare com árvores de mais de 5 metros 
de altura e um copado de mais de 30%, ou 
árvores que possam alcançar esses 
limiares in situ;

(b) zonas húmidas, isto é, terrenos 
cobertos de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, incluindo as 
turfeiras primitivas; a turfa obtida para 
efeitos do nº 1 não excederá o seu nível de 
obtenção anual natural.

As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
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estatuto que em Janeiro de 2008.

Or. en

Justificação

Seria útil permitir a utilização da turfa como fonte de energia renovável, mas sujeita a certas 
condições que garantissem a sustentabilidade da sua utilização.

Alteração 55
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os biocombustíveis e outros biolíquidos
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos com um 
elevado teor de carbono, isto é, terrenos 
que em Janeiro de 2008 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

4. A energia produzida a partir de 
biomassa, com excepção dos combustíveis 
para os transportes considerados para 
efeitos do n.º 1, não deve ser fabricada a 
partir de matérias-primas cultivadas em 
terrenos com um elevado teor de carbono, 
isto é, terrenos que em 1990 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

(a) zonas húmidas, isto é, terrenos cobertos 
de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, incluindo as turfeiras 
primitivas;

(a) zonas húmidas, 

(aa) turfeiras,
(b) zonas continuamente arborizadas, isto 
é, terrenos com uma extensão superior a 1 
hectare com árvores de mais de 5 metros 
de altura e um copado de mais de 30%, ou 
árvores que possam alcançar esses limiares 
in situ; 

(b) zonas continuamente arborizadas, isto é, 
terrenos com uma extensão superior a 0,5 
hectare com árvores de mais de 5 metros de 
altura e um copado de mais de 10%, ou árvores 
que possam alcançar esses limiares in situ; 

As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
estatuto que em Janeiro de 2008.

(ba) savana e vegetação arbustiva, isto é, 
zonas de arvoredo, de arbustos e de pastagens 
com um elevado teor de carbono;
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(bb) zonas de pastagem permanente, isto é, 
prados e terrenos não arborizados dedicados à 
produção de erva e à pastagem pelo menos 
nos últimos 20 anos.

Or. en

Alteração 56
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, a 
energia produzida a partir de biomassa só 
será considerada para efeitos do n.° 1 se a 
cultura da matéria-prima a partir da qual 
são produzidas cumprir os seguintes 
critérios: 
(a) respeito dos direitos de propriedade  
das comunidades locais e das populações 
autóctones tal como prevê a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas e outros 
enquadramentos internacionais 
pertinentes, nomeadamente:
- o direito de usufruto da terra possa ser 
demonstrado e não é legitimamente 
contestado por comunidades locais com 
direitos demonstráveis;
- o direito de usufruto da terra para 
produzir energia a partir de biomassa não 
diminui os direitos legais, 
consuetudinários ou tradicionais de 
outros utilizadores sem o seu 
consentimento livre, prévio e informado, e 
(b) procedimentos para consultar e 
comunicar com as populações locais e os 
grupos de interesse através das suas 
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próprias instituições;
(c) cumprimento da legislação nacional 
relativa à saúde e segurança dos 
trabalhadores, e ao salário mínimo; 
(d) cumprimento das convenções e 
recomendações pertinentes da 
Organização Internacional do Trabalho;  
(e) contratos com proprietários de 
pequenas explorações cujas cláusulas 
sejam razoáveis, transparentes e 
respeitadas. Mais especificamente:
- os pagamentos acordados são 
efectuados no momento próprio, e todas 
as despesas, taxas e direitos são 
claramente explicados e foram 
previamente acordados;
- o regime de preços para as matérias-
primas, serviços e produtos está 
claramente explicado;

- os regimes de reembolso da dívida são 
plenamente transparentes e aplicam  taxas de 
juro razoáveis.

Or. en

Alteração 57
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros não se recusarão 
a ter em conta, para efeitos do disposto no 
n.º 1, os biocombustíveis e outros 
biolíquidos obtidos em conformidade com 
o presente artigo, por outras razões de 
sustentabilidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 58
Jana Bobošíková

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16-A (novo)
Critérios de sustentabilidade na 

perspectiva da segurança alimentar
Os biocombustíveis e outros biolíquidos 
não devem ser cultivados com carácter de 
prioridade em terrenos destinados à 
produção de alimentos.

Or. cs

Justificação

O impacto desta directiva deve ser examinado à luz das análises das Nações Unidas e do 
Banco Mundial (que revelam que a principal razão da crise alimentar reside no elevado custo 
de produção dos biocombustíveis) e das objecções formuladas pelo Comité Científico da 
Agência Europeia do Ambiente a respeito do plano da Comissão (que visa garantir que os 
biocombustíveis representem 10 % do total dos combustíveis até 2020).

Alteração 59
Jill Evans

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Para os biocombustíveis, quando a 
Parte A ou B do Anexo VII estabelece um 
valor implícito para a poupança de 
emissões de gases com efeito de estufa 
para o modo de produção do 
biocombustível, utilizando esse valor 
implícito;

Suprimido

Or. en
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Alteração 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As ajudas públicas de apoio a estas 
energias, entre as quais se poderá incluir 
o recurso a Fundos estruturais para a 
investigação e o desenvolvimento de 
tecnologias energéticas, em conformidade 
com as disposições do Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias 
Energéticas.

Or. es

Justificação

A utilização de instrumentos comunitários como os Fundos estruturais pode reforçar a 
capacidade de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação nestas matérias.

Alteração 61
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea k-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ka) o impacto estimado dos investimentos 
na produção de energia renovável sobre 
os objectivos de desenvolvimento regional.

Or.
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Alteração 62
Jana Bobošíková

Proposta de directiva
Artigo 20-n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve monitorizar a origem 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos 
consumidos na Comunidade e os impactos 
da sua produção na utilização dos solos na 
Comunidade e nos principais países 
terceiros fornecedores. A monitorização 
será baseada em relatórios dos Estados-
Membros, apresentados nos termos do n.º 1 
do artigo 19.º, e dos países terceiros em 
questão, de organizações 
intergovernamentais, estudos científicos e 
quaisquer outras informações pertinentes. 
A Comissão deve também monitorizar as 
flutuações dos preços das matérias-primas 
associadas à utilização de biomassa para a 
produção de energia e os respectivos 
efeitos positivos e negativos eventuais 
sobre a segurança alimentar.

1. A Comissão deve monitorizar a origem 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos 
consumidos na Comunidade e os impactos 
da sua produção na utilização dos solos na 
Comunidade e nos principais países 
terceiros fornecedores. A monitorização 
será baseada em relatórios dos 
Estados-Membros, apresentados nos 
termos do n.º 1 do artigo 19.º, e dos países 
terceiros em questão, de organizações 
intergovernamentais, estudos científicos e 
quaisquer outras informações pertinentes. 
A Comissão deve também monitorizar as 
flutuações dos preços das matérias-primas 
associadas à utilização de biomassa para a 
produção de energia e os respectivos 
efeitos positivos e negativos eventuais 
sobre a segurança alimentar nos principais 
países terceiros fornecedores. Tomará 
também em consideração os relatórios das 
Nações Unidas e do Banco Mundial.

Or. cs

Justificação

As actuais análises das Nações Unidas e do Banco Mundial revelam que a principal razão da 
crise alimentar reside no elevado custo de produção dos biocombustíveis. A Comissão deveria 
ter em conta essas análises.
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Alteração 63
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(da) o impacto dos investimentos dos 
Estados-Membros e das regiões na 
produção de energia renovável sobre o 
crescimento e o emprego a nível  regional.

Or. en

Alteração 64
Jill Evans

Proposta de directiva
Anexo I  ponto B

Texto da Comissão Alteração

A trajectória indicativa referida no n.º 2 
do artigo 3.º deve respeitar as seguintes 
quotas de energia proveniente de fontes 
renováveis:

As metas intermédias mínimas 
obrigatórias referidas no n.º 2 do artigo 3.º 
devem respeitar as seguintes quotas de 
energia proveniente de fontes renováveis:

Or. en

Justificação

Para garantir que as metas globais estabelecidas pela CE e pelos Estados-Membros para 
2020 sejam atingidas, é necessário adoptar também metas intermédias obrigatórias. A 
trajectória proposta na Secção B do Anexo 1 começa a um nível muito baixo, deixando as 
maiores quotas de energias renováveis para os últimos anos antes de 2020. Se esta curva não 
for cumprida, os Estados-Membros terão grande dificuldade em atingir a meta de 2020. 
Nesta óptica, a referida meta deve ser considerada como um mínimo indispensável.
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Alteração 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva
Anexo VII C  ponto C  parágrafo 16  alínea 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Para efeitos do 
cálculo, será atribuído um valor energético 
zero aos co-produtos que tenham um teor 
energético negativo.

No caso dos biocombustíveis e outros 
biolíquidos, todos os co-produtos, 
incluindo a electricidade, que não é 
incluída no âmbito do n.º 14, serão 
considerados para efeitos deste cálculo. 
Para efeitos do cálculo, será atribuído um 
valor energético zero aos co-produtos que 
tenham um teor energético negativo. 

Or. es

Justificação

Certos produtos, como a palha, deveriam ser considerados subprodutos em vez de ser 
considerados resíduos. Em numerosos Estados, a palha é utilizada como alimento para o 
gado, pelo que deveria ser possível incluí-la no cálculo do balanço de emissões de gases com 
efeito de estufa.
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