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Alteração 69
Peter Liese

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente o 
n.° 1 do seu artigo 175.° e o seu artigo 95.°, 

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente o 
n.° 1 do seu artigo 175.° e o seu artigo 95.° 
em relação ao número 2 do artigo 12º e 
aos artigos 15º, 16º e 17º, 

Or. en

Alteração 70
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Como indicado no documento de 
trabalho da Comissão SEC(2008)57, os 
Estados-Membros podem ser levados a 
suprimir mecanismos de apoio no âmbito 
dos seus esforços para apoiar medidas de 
protecção ambiental. Uma vez que as 
questões da energia e do clima estão 
intimamente ligadas, os Estados-Membros 
devem ser incentivados a apostar numa 
produção energética respeitadora do 
ambiente, que não contribua para o 
aumento das emissões de gases com efeito 
de estufa. No âmbito destes esforços, e 
tendo em vista assegurar a concretização 
das suas metas globais, os 
Estados-Membros devem zelar por que 
não sejam prejudicadas as fontes de 
energia que não contribuem para o 
aumento das emissões de dióxido de 
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carbono.

Or. sv

Justificação

Tal como refere a Comissão no seu documento de trabalho relativo à promoção da utilização 
da energia produzida a partir de fontes de energia renováveis SEC (2008)57, os instrumentos 
económicos são uma ferramenta importante da política relativa ao clima. Uma vez que as 
questões do ambiente e do clima estão intimamente ligadas, os Estados-Membros devem, 
para respeitar o protocolo de Quioto e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, ser 
incentivados a apostar numa produção de energia que não contribua para o aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa. Do ponto de vista da protecção do clima, os 
mecanismos públicos de apoio que prejudicam as fontes de produção que não contribuem 
para o aumento das emissões de gases com efeito de estufa têm um impacto negativo directo. 
Sob formas inadequadas, a ajuda pública pode impedir o desenvolvimento de um sistema 
sustentável no futuro, ao discriminar soluções que apresentam grandes vantagens do ponto 
de vista da redução das emissões de dióxido de carbono.

Alteração 71
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em especial, a utilização crescente de 
biocombustíveis nos transportes é um dos 
instrumentos mais eficazes com os quais a 
Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado - onde 
mais se faz sentir o problema da segurança 
do aprovisionamento - e influenciar o 
mercado do combustível para os 
transportes.

(2) Para além de melhorias da eficiência 
energética, a utilização crescente de 
energia proveniente da biomassa e outras 
fontes renováveis no sector dos transportes 
são alguns dos instrumentos mais eficazes 
com os quais a Comunidade pode reduzir a 
sua dependência do petróleo importado -
onde mais se faz sentir o problema da 
segurança do aprovisionamento - e 
conduzir o sector para uma via 
sustentável. 

Or. en
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Alteração 72
Matthias Groote

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em especial, a utilização crescente de 
biocombustíveis nos transportes é um dos 
instrumentos mais eficazes com os quais a 
Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado - onde 
mais se faz sentir o problema da segurança 
do aprovisionamento - e influenciar o 
mercado do combustível para os 
transportes. 

(2) Em especial, a utilização crescente de 
energias renováveis nos transportes é um 
dos instrumentos mais eficazes com os 
quais a Comunidade pode reduzir a sua 
dependência do petróleo importado no 
sector dos transportes - onde mais se faz 
sentir o problema da segurança do 
aprovisionamento - e influenciar o mercado 
do combustível para os transportes. 

Or. de

Justificação

O recurso aos biocombustíveis não constitui a única solução para a dependência do petróleo 
no sector dos transportes. O recurso ao hidrogénio ou à electricidade produzidos a partir de 
fontes de energia renováveis deve também ser tido em conta no quadro do objectivo de 10% 
de energias renováveis até 2020. A bem de uma maior clareza, cumpre referir o objectivo que 
consiste na utilização das energias renováveis no sector dos transportes.

Alteração 73
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis  
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 

(4) O Roteiro das Energias Renováveis  
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. Enquanto 
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sector das energias renováveis. os argumentos a favor da meta de 20% 
para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis tem 
ganhado força, a meta de 10% de energia 
renovável no sector dos transportes tem 
que ser acompanhada de perto e 
regularmente revista.

Or. en

Alteração 74
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis  
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua
metas vinculativas deverá fornecer ao 
mundo empresarial a estabilidade de que 
este necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. 

(4) O Roteiro das Energias Renováveis  
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
poderiam ser objectivos realizáveis, desde 
que haja novas inovações e soluções 
tecnológicas, que as questões de 
sustentabilidade sejam resolvidas e que se 
fixe um calendário realista. Eventuais
metas vinculativas deverão fornecer ao 
mundo empresarial a estabilidade de que 
este necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

Or. en

Justificação

É urgente um aumento da participação global de energia proveniente de fontes renováveis, 
mas devemos evitar a precipitação de fixar metas vinculativas que não podem ser alcançadas 
de forma sustentável dentro desses prazos.



AM\727647PT.doc 7/164 PE407.817v01-00

PT

Alteração 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis  
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 
empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis.

(4) O Roteiro das Energias Renováveis  
demonstrou que pelo menos uma meta de 
20% para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis e uma 
meta de 10% para as energias renováveis 
nos transportes seriam realizáveis como 
objectivos, e que um enquadramento que 
inclua metas vinculativas deverá fornecer 
ao mundo empresarial a estabilidade de 
que este necessita a longo prazo para 
passar a uma economia baseada nas 
energias renováveis.

Or. en

Justificação

O Roteiro das Energias Renováveis  apresentado pela Comissão foi examinado pelo 
Conselho e pelos Estados-Membros. Ao redigir este tipo de considerando, a Comissão deve 
estar atenta a esse facto. A presente alteração esclarece esta questão.

Alteração 76
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma meta de 10% para 
as energias renováveis nos transportes 
seriam objectivos adequados e realizáveis, 
e que um enquadramento que inclua metas 
vinculativas deverá fornecer ao mundo 

(4) O Roteiro das Energias Renováveis 
demonstrou que uma meta de 20% para a 
quota global de energia proveniente de 
fontes renováveis num enquadramento que 
inclua metas vinculativas deverá fornecer 
ao mundo empresarial a estabilidade de 
que este necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
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empresarial a estabilidade de que este 
necessita a longo prazo para tomar 
decisões de investimento racionais no 
sector das energias renováveis. 

sector das energias renováveis.

Or. it

Justificação

A meta de  20% de energi a partir de fontes renováveis, associada a poupanças reais   de 
energia em todos os sectores é adequada e exequível; discutível, porém é objectivo 
vinculativo de  10% no sector dos transportes, sobretudo se  associado apenas aos 
biocombustíveis.

Alteração 77
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros deveriam 
visar em particular diversificar a sua 
mistura de energias renováveis no sector 
dos transportes. Assim, 20% da meta 
global de 10% para as energias 
renováveis no sector dos transportes 
deveria ser coberta por fontes renováveis 
que não a biomassa.

Or. en

Justificação

É importante dar relevo e promover o facto que o objectivo de 10% para os transportes pode 
ser coberto por todas as formas de energia renovável e não apenas pela biomassa.
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Alteração 78
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 reafirmou o compromisso 
da Comunidade para com o 
desenvolvimento à escala comunitária das 
energias renováveis para além de 2010. 
Aprovou uma meta vinculativa de 20% de 
energias renováveis no consumo energético 
comunitário global até 2020 e uma meta 
vinculativa mínima de 10% a alcançar por 
todos os Estados-Membros para a quota de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
de gasóleo nos transportes até 2020, a 
introduzir de forma economicamente 
eficaz. Afirmou que o carácter vinculativo 
da meta fixada para os biocombustíveis é 
adequado desde que a produção seja 
sustentável, que passem a estar 
comercialmente disponíveis 
biocombustíveis de segunda geração e que 
seja alterada a Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Outubro de 1998, relativa à qualidade 
da gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE  
do Conselho a fim de permitir níveis 
adequados de mistura. 

(5) O Conselho Europeu de Bruxelas de 
Março de 2007 reafirmou o compromisso 
da Comunidade para com o 
desenvolvimento à escala comunitária das 
energias renováveis para além de 2010. 
Aprovou uma meta vinculativa de 20% de 
energias renováveis no consumo energético 
comunitário global até 2020 e uma meta 
vinculativa mínima de 10% a alcançar por 
todos os Estados-Membros para a quota de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e 
de gasóleo nos transportes até 2020, a 
introduzir de forma economicamente 
eficaz. Afirmou que o carácter vinculativo 
da meta fixada para os biocombustíveis é 
adequado desde que a produção seja 
sustentável, que passem a estar 
comercialmente disponíveis 
biocombustíveis de segunda geração e que 
seja alterada a Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 
de Outubro de 1998, relativa à qualidade 
da gasolina e do combustível para motores 
diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE  
do Conselho a fim de permitir níveis 
adequados de mistura. Dado que parece 
pouco provável a penetração comercial e 
uma expansão substancial dos chamados 
biocombustíveris de segunda geração 
antes de 2020, o risco dos biocombustíveis 
de primeira geração dominarem 
totalmente o mercado é  evidente, o que 
poderia ter consequências indesejadas 
para a segurança alimentar. Assim, têm 
de ser introduzidos critérios estritos de 
sustentabilidade e salientado que uma 
parte substancial da meta de 10% para o 
sector dos transportes poderia ser coberta 
por fontes renováveis que não os 
biocombustíveis.
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Or. en

Alteração 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Alteração 80
Riitta Myller

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 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores. No entanto, a meta 
vinculativa de 10% de energias renováveis 
no sector dos transportes deve ser 
constantemente avaliada com base em 
critérios cientificamente comprováveis e 
sustentáveis do ponto de vista ecológico, 
social e económico. 
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geração.

Or. fi

Alteração 81
Eija-Riitta Korhola

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.

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores. Contudo, as muitas 
incógnitas sobre as fontes renováveis de 
energia e a actual produção de 
biocombustíveis convidam a uma 
abordagem mais prudente que a até agora 
seguida. As metas vinculativas de 20% e 
10% deveriam, portanto, ser 
reconsiderados.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 4 do relator. É urgente um aumento da participação global de energia 
proveniente de fontes renováveis, mas devemos evitar a precipitação de fixar metas 
vinculativas que não podem ser alcançadas de forma sustentável dentro desses prazos.

Alteração 82
Johannes Lebech

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 

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores e encorajar o 
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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. 

desenvolvimento contínuo das tecnologias 
que produzem energia a partir de todos os 
tipos de fontes renováveis, 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. 

Or. en

Alteração 83
Matthias Groote

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução sobre o Roteiro das Energias 
Renováveis na Europa, convidou a 
Comissão a apresentar até finais de 2007 
uma proposta de enquadramento legislativo 
para as energias renováveis, referindo a 
importância de fixar metas para as quotas 
de energia proveniente de fontes 
renováveis a nível da Comunidade e dos 
Estados-Membros. 

(7) O Parlamento Europeu, na sua 
Resolução sobre o Roteiro das Energias 
Renováveis na Europa, convidou a 
Comissão a apresentar até finais de 2007 
uma proposta de enquadramento legislativo 
para as energias renováveis, referindo a 
importância de fixar metas vinculativas 
para as quotas de energia proveniente de 
fontes renováveis na electricidade, nos 
transportes, no aquecimento e 
arrefecimento bem como metas 
vinculativas a nível da Comunidade e dos 
Estados-Membros. 

Or. en
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Alteração 84
Marie Anne Isler BéguinClaude Turmes

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, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para metas 
mínimas transitórias e uma quota global 
de 20% de energias renováveis no 
consumo final da União Europeia em 
2020. 

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu é a favor de uma quota de pelo menos 25% de energias renováveis no 
consumo final de energia em 2020. As mais recentes provas científicas e políticas 
demonstram que impor metas vinculativas de 10% dos combustíveis para o sector dos 
transportes serem provenientes da biomassa não podem ser alcançados de forma sustentável. 
Este objectivo tem portanto que ser abandonado. A biomassa sustentável será mais 
eficientemente utilizada para outros fins energéticos tais como a produção combinada de 
electricidade a calor (ou frio).

Alteração 85
Riitta Myller

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, 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. As 
metas devem ser submetidas a revisões 
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periódicas, assim como o enquadramento 
político global e, nomeadamente, a 
metodologia de cálculo das poupanças de 
gases com efeito de estufa.

Or. fi

Alteração 86
Dorette Corbey

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, 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. 30% 
desta última será coberta pela utilização 
de electricidade, hidrogénio ou energia 
proveniente de biomassa lenho-celulósica 
ou de algas. 

Or. en

Justificação

O objectivo de 10% de energia renovável no sector dos transportes pode ser alcançado 
utilizando fontes de energia tais como a biomassa, e electricidade ou o hidrogénio. Num 
mercado perfeito a escolha entre as tecnologias pode ser deixado ao critério dos actores do 
mercado. No entanto, o mercado tende a escolher as opções com mais rápida rentabilidade 
do investimento. Para promover opções prometedoras tais como a electricidade e o 
hidrogénio, é necessário fixar sub-metas. Além do mais, esta meta suscita a  preocupação 
geral, por exemplo, num relatório recente, a AIE recomendou  a manutenção do consumo dos 
chamados biocombustíveis de primeira geração abaixo dos 10%. 
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Alteração 87
Roberto Musacchio

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, é adequado 
estabelecer metas vinculativas para se 
alcançar uma quota global de 20% de 
energias renováveis, e prever uma 
modulação  por via de objectivos 
vinculativos fixados numa base anual de  
uma quota de 8% de energias renováveis 
nos transportes no consumo da União 
Europeia em 2020.

Or. en

Justificação

Para facilitar a consecução de um objectivo tão ambicioso no sector dos transportes, convém 
conferir maior credibilidade ao objectivo global efazer com que seja modulado numa base 
anual e  susceptível de verificação em termos dos eventuais aumentos que venha a sofrer.

Alteração 88
Eija-Riitta Korhola

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, é adequado 
estabelecer metas indicativas 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. 
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Or. en

Justificação

É urgente  um aumento da participação global da energia proveniente de fontes renováveis, 
mas devemos evitar a precipitação de fixar metas vinculativas que não podem ser alcançadas 
de forma sustentável dentro desses prazos.

Alteração 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 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 

(10) Dado que as metas energéticas 
podem ser alcançadas graças à 
combinação de produção interna e 
importação. Que nesse contexto a 
Comissão deve acompanhar o 
aprovisionamento do mercado comunitário 
das energias renováveis, incluindo a 
biomassa para a produção de energia,
tendo em conta o desenvolvimento de 
negociações comerciais a nível multilateral 
e bilateral, bem como outras considerações, 
nomeadamente sociais, em matéria de 
ambiente, de custos e de segurança 
energética. 
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custos e de segurança energética. 

Or. en

Justificação

A Comissão tem que acompanhar as importações e exportações de todos os 
aprovisionamentos  energéticos tanto produzidos (e consumida) internamente como 
importados de ou exportados para países terceiros. A biomassa para a produção de energia, 
em particular,  tem que ser acompanhada com muito cuidado. Contudo, as mais recentes 
provas científicas e políticas demonstraram que impor um objectivo vinculativo de 10% do 
consumo de combustíveis no sector dos transportes sejam provenientes de biomassa não pode 
ser alcançado de forma sustentável. Este objectivo deve, portanto, ser abandonado. 

Alteração 90
Roberto Musacchio

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 
dos biocombustíveis e, se adequado, propor 
medidas relevantes para se obter uma 
abordagem equilibrada entre produção 

(10) Em contrapartida, é adequado que a 
meta de 8% 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. Considerando embora a 
facilidade das trocas comerciais de
combustíveis para os transportes, os 
Estados-Membrosdotados de recursos 
escassos deveriam concentrar os seus 
investimentos nas  poupanças de energia 
e noutras fontes renováveis, em vez de  
obter apenas 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, fazendo com que a quota da 
produção nacional e/ou comunitária seja 
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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.

de 80%. 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. it

Justificação

A importação de biocombustíveis de países terceiros, numa situação de grave risco de 
penúria  alimentars não poderá ser  adoptada como principal solução para obter a  redução 
das emissões: para esse efeito, os Estados-Membros deveriam adoptar quotas reduzidas de 
importação de biocombustíveis, privilegiando investigação e investimentos em novas técnicas 
no território da UE.

Alteração 91
Riitta Myller

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 

(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 utilização de energia 
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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 
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. 

proveniente de fontes renováveis nos 
transportes 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 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. fi

Alteração 92
Gyula Hegyi

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 

(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. Seria vantajoso e 
tecnicamente  possível à Comunidade 
alcançar a sua meta em termos de 
biocombustíveis unicamente com base na 
produção interna, para reduzir ao mínimo 
as importações de biocombustíveis. Para 
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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. 

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

As metas para os biocombustíveis deveriam ser atingidas utilizando principalmente a 
capacidade agrícola excedentária da UE.

Alteração 93
Matthias Groote

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 

(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 
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alcançada graças 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. 

alcançada graças 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 de redução das emissões de gazes 
com efeito de estufa e de segurança 
energética. 

Or. en

Alteração 94
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 10 –A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros visarão a 
diversificação da mistura energética em 
todos os sectores dos transportes. Até 
2010, a Comissão apresentará ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu 
propostas para uma estratégia para o 
incremento da utilização das energias 
renováveis em todos os sectores dos 
transportes. 

Or. en

Justificação

Até ao momento deu-se muita atenção às energias renováveis no sector dos transportes 
rodoviários mas é importante promover a utilização de energias renováveis em todos os 
sectores dos transportes. Sugere-se 2011como data limite para que as propostas possam ser 
integradas nas próximas perspectivas financeiros. 
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Alteração 95
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem deixar 
de ter em mente que existem utilizações 
diferentes da biomassa e que é, por isso, 
essencial mobilizar novos recursos de 
biomassa.

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais. Uma vez 
que as questões da energia e do clima 
estão intimamente ligadas, os Estados-
Membros devem ser incentivados a 
apostar numa produção energética 
respeitadora do ambiente que não 
contribua para o aumento das emissões de 
gases com efeito de estufa. Para poder 
avançar na via de uma resolução do 
problema das alterações climáticas, é 
importante sublinhar que as fontes de 
energia neutras no plano do clima não 
devem ser prejudicadas em termos fiscais 
relativamente a outras fontes de 
produção.

Or. sv

Alteração 96
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 

(11) Para assegurar o cumprimento das 
metas globais, os Estados-Membros devem 
trabalhar para a elaboração de uma 
trajectória indicativa que trace a via para 
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alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais, sem 
deixar de ter em mente que existem 
utilizações diferentes da biomassa e que é, 
por isso, essencial mobilizar novos 
recursos de biomassa.

alcançar as suas metas, e devem 
estabelecer um plano de acção nacional 
que inclua objectivos sectoriais e medidas 
específicas para promover a procura e 
oferta de tecnologias das energias 
renováveis.

Or. en

Alteração 97
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 12 – A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A comunidade e os 
Estados-Membros deveriam dedicar 
recursos financeiros significativos à 
investigação e desenvolvimento das 
tecnologias das energias renováveis. Uma 
fonte evidente de financiamento são as 
receitas do regime de comercialização de 
direitos de emissão. Também o Instituto 
Europeu de Tecnologia deveria dar 
elevada prioridade à investigação e 
desenvolvimento de tecnologias das 
energias renováveis. 

Or. en

Alteração 98
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário fixar regras inequívocas 
para o cálculo da quota de energia 
proveniente de fontes renováveis.

(14) É necessário fixar regras 
transparentes e inequívocas para o cálculo 
da quota de energia proveniente de fontes 
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renováveis.

Or. en

Alteração 99
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 12 bis (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É necessário estabelecer um 
procedimento adequado de  avaliação dos 
efeitos da substituição dos combustíveis de 
origem petrolífera mediante a promoção 
dos biocombustíveis. Para este efeito, 
entende-se que é fundamental introduzir o 
conceito de "net-energy"ou EROI (energy 
return on energy invested), avaliada 
através de uma " life-cycle energy-
analisys".

Or. it

Justificação

A consideração da energia utilizada para os transportes no custo total dos biocombustíveis 
permitirá evitar igulmente um recurso excessivo às importações de PVD, com o 
correspondente  impacto nefasto na produção alimentar desses países. Esta avaliação 
estimulará a utilização de biomasse, produzida no local, a única susceptível de ter efeitos 
benéficos inequívocos no ambiente e de prevenir críticas de ordem ética.

Alteração 100
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para atenuar os efeitos das variações 
climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 

(15) Para atenuar os efeitos das variações 
climáticas, deve ser utilizada uma fórmula 
de normalização no cálculo da contribuição 
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da energia hidroeléctrica. da energia hidroeléctrica e eólica.

Or. en

Justificação

A produção de energia eólica varia em grande parte devido à variação das condições 
climáticas, pelo que deverá ser também sujeita à fórmula de normalização. 

Alteração 101
Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação  e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. A Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais deve continuar a ser 
aplicada às questões não regidas pela 
presente directiva, como o 
reconhecimento das qualificações 
profissionais dos instaladores não 
certificados num Estado-Membro.

(28) É necessária uma abordagem 
coordenada para desenvolver a formação e 
deve ser disponibilizada certificação 
adequada aos instaladores de equipamento 
de energias renováveis em pequena escala 
a fim de evitar distorções do mercado e 
assegurar o fornecimento aos 
consumidores de produtos e serviços de 
elevada qualidade. Os sistemas nacionais 
de certificação devem ser reconhecidos 
mutuamente pelos Estados-Membros e ser, 
por esse motivo, baseados em princípios 
harmonizados mínimos, tendo em conta as 
normas tecnológicas europeias e os actuais 
sistemas de formação e qualificação dos 
instaladores de equipamento de energias 
renováveis. O reconhecimento de 
qualificações profissionais nas profissões 
regulamentadas continua a reger-se pela 
Directiva 2005/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro 
de 2005, relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. Desde que a 
actividade ou o exercício da profissão de 
instalador estejam regulamentados, os 
requisitos aplicáveis ao reconhecimento 
da qualificação profissional são 
estabelecidos nos termos da Directiva 
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2005/36/CE; estas condições aplicam-se 
igualmente aos instaladores certificados 
num Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A Directiva 2005/36/CE define um quadro regulamentar global e definitivo para o 
reconhecimento das qualificações profissionais no caso das profissões regulamentadas, 
devendo igualmente continuar a aplicar-se aos instaladores que, voluntariamente e em 
conformidade com a Directiva relativa às energias renováveis, se sujeitaram ao processo de 
certificação. A instalação de unidades de produção de energias renováveis apenas perfaz 
uma parte do perfil profissional, nomeadamente dos instaladores de aquecimento central e 
dos colocadores de revestimento de telhados.

Alteração 102
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os custos da ligação de novos 
produtores de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis devem ser 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, e importa tomar 
devidamente em conta os benefícios que os 
produtores integrados trazem à rede.

(30) Os custos da ligação de novos 
produtores de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis devem ser 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, e importa tomar 
devidamente em conta os benefícios que os 
produtores integrados trazem à rede. 
Devem ser previstas também disposições 
para a produção de gás, e não apenbas 
para a produção de electricidade.

Or. en

Justificação

Devem ser previstas também disposições para a produção de gás, e não apenas para a 
produção de electricidade.
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Alteração 103
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental.

(34) A produção de biocombustíveis deve 
ser ecologicamente sustentável e conforme 
com a legislação nacional. Os 
biocombustíveis utilizados para o 
cumprimento dos objectivos estabelecidos 
na presente directiva, e os que beneficiam 
de sistemas de apoio nacionais, devem, 
pois, cumprir critérios de sustentabilidade 
ambiental e respeitar as convenções em 
matéria de direitos e condições de 
trabalho da OIT.

Or. it

Justificação

O respeito pela legislação social deve sero princípio indispensável, ao mesmo título que a sua 
sustentabilidade ambiental, devendo ser garantida a ratificação e a aplicação das principais 
convenções sobre direitos e condições de trabalho da OIT.

Alteração 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Para evitar aos operadores 
económicos trabalhos de investigação 
desnecessariamente pesados e impedir a 
conversão de terrenos ricos em carbono 
que viessem a revelar-se mais tarde 
inadaptados para a produção de matérias-
primas para biocombustíveis e outros 
biolíquidos, os tipos de solos cujas perdas 
de carbono após a conversão não possam 
ser compensadas num prazo razoável, 

(38) Para evitar a concorrência à 
produção de alimentação humana e 
animal e tendo em conta a urgência do 
combate às alterações climáticas, assim 
como os possíveis impactos negativos 
significativos de gases com efeito de 
estufa resultantes de alterações indirectas 
da utilização da terra, os solos utilizados 
para a produção de alimentação humana 
e animal  não devem ser convertidos para a 
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tendo em conta a urgência do combate às 
alterações climáticas, pelas poupanças de 
emissões de gases com efeito de estufa 
obtidas graças à produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos, não 
devem ser convertidos para a produção de 
biocombustíveis e outros biolíquidos. Os 
inventários das existências mundiais de 
carbono levam a concluir que as zonas 
húmidas e as zonas continuamente 
arborizadas devem ser incluídas nesta 
categoria. 

produção de biocombustíveis destinados 
aos transportes. Os biocombustíveis para 
os transportes produzidos a partir da 
biomassa devem limitar-se a terras 
inactivas, marginais ou degradadas, sem 
grande valor em termos de biodiversidade 
e em que a conversão directa da utilização 
da terra resulte num benefício líquido de 
carbono e não haja impactos locais 
significativos, sejam estes ambientais ou 
outros. Os inventários das existências 
mundiais de carbono levam a concluir que 
as zonas húmidas e as zonas continuamente 
arborizadas devem ser incluídas nesta 
categoria.

Or. en

Alteração 105
Struan Stevenson

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) As terras com elevados stocks de 
carbono no seu solo ou vegetação  
também não deverão ser utilizadas para o 
desenvolvimento de outros projectos de 
energias renováveis, como a construção 
de turbinas eólicas e as estradas que lhes 
estão associadas, incluindo as "estradas 
flutuantes" e outras infra-estruturas. O 
impacto de tais implantações sobre as 
turfeiras conduzirá inevitavelmente à 
secagem da turfa húmida em vastas áreas 
e à libertação do carbono armazenado 
para a atmosfera, provocando a formação 
de dióxido de carbono.

Or. en
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Justificação

As turfeiras constituem uma fonte de carbono. A construção de parques eólicos, "estradas 
flutuantes" e outras infra-estruturas dificulta a drenagem natural e causa a secagem das 
trufeiras, o que conduz à libertação de quantidades importantes de dióxido de carbono na 
atmosfera e à produção de emissões de carbono em quantidades maiores do que aquelas que 
os parques eólicos permitirão evitar.

Alteração106
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) No cálculo de emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis, devem ser 
contabilizados os co-produtos. Para fins de 
análise política, é adequado o método de 
substituição. Para fins da regulamentação 
relativa aos operadores individuais e às 
remessas individuais de combustíveis para 
os transportes, não é adequado o método de 
substituição. Nesse caso, o método de 
atribuição da energia é o mais adequado, 
por ser fácil de aplicar, previsível ao longo 
do tempo, reduzir ao mínimo os incentivos 
contraproducentes e produzir resultados 
que são, em geral, comparáveis à gama de 
resultados fornecidos pelo método de 
substituição. Para fins de análise política, a 
Comissão deveria também, no seu 
relatório, indicar os resultados obtidos 
utilizando o método de substituição.

(44) No cálculo de emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis, devem ser 
contabilizados os co-produtos. Para fins de 
análise política, é adequado o método de 
substituição. Para fins da regulamentação 
relativa aos operadores individuais e às 
remessas individuais de combustíveis para 
os transportes, não é adequado o método de 
substituição. Nesse caso, o método de 
atribuição da energia é o mais adequado, 
por ser fácil de aplicar, previsível ao longo 
do tempo, reduzir ao mínimo os incentivos 
contraproducentes e produzir resultados 
que são, em geral, comparáveis à gama de 
resultados fornecidos pelo método de 
substituição. No entanto, quando não for 
pertinente, a atribuição da energia deve  
ser substituída pela atribuição de massa 
com base no teor em matéria seca. Para 
fins de análise política, a Comissão deveria 
também, no seu relatório, indicar os 
resultados obtidos utilizando o método de 
substituição.

Or. fr

Justificação

A atribuição energética não permite tomar em consideração os co-produtos ricos em 
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proteínas não destinados à combustão. Por essa razão, importa introduzir flexibilidade na 
metodologia, a fim de que, quando não seja relevante, a atribuição energética possa ser 
substituída pela atribuição de massa com base no teor em matéria seca. Esta questão é 
importante pelo facto de os co-produtos ricos em proteínas que resultam da produção de 
biocombustíveis terem um papel importante a desempenhar na deslocação das culturas de 
proteínas importadas.

Alteração 107
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de não incentivar o cultivo de 
matérias-primas para biocombustíveis e 
outros biolíquidos em locais onde tal 
conduza a emissões elevadas de gases com 
efeito de estufa, a utilização de valores 
implícitos para o cultivo deve ser limitada 
às regiões em que seja possível excluir de 
forma fiável esse efeito.

(46) A fim de não incentivar o cultivo de 
matérias-primas para biocombustíveis e 
outros biolíquidos em locais onde tal 
conduza a emissões elevadas de gases com 
efeito de estufa, a utilização de valores 
implícitos para o cultivo deve ser limitada 
às regiões em que seja possível excluir de 
forma fiável esse efeito. A UE deverá 
apoiar-se principalmente na produção 
interna de biocombustíveis a partir dos 
seus excedentes agrícolas, na medida em 
que um dos objectivos da produção de 
combustíveis é reduzir a dependência de 
combustíveis fósseis importados.

Or. en

Justificação

A fim de reduzir a taxa de combustíveis fósseis importados e de assegurar a realização dos 
objectivos ambientais, deverão ser utilizados na UE principalmente biocombustíveis de 
produção europeia.
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Alteração 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 está abrangido pelo âmbito de aplicação da Directiva "Qualidade dos 
Combustíveis".

Alteração 109
Roberto Musacchio

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. xm

Justificação

Em sintonia com o objectivo visado de evitar um recurso exclusivo aos biocombustiveis, mas 
privilegiar uma larga gama de energias renováveis..
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Alteração 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en

Justificação

O objectivo de uma quota de biocombustíveis de  10% apenas poderá ser atingido se for 
amplamente disponibilizado biocombustível de segunda geração.

Alteração 111
Matthias Groote

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.

(48) A fim de alcançar uma quota de 10% 
de energias provenientes de fontes 
renováveis no sector dos transportes até 
2020, é necessário assegurar, no que 
respeita os biocombustíveis, que o gasóleo 
colocado no mercado tenha um teor de 
biodiesel superior ao previsto na norma 
EN590/2004.

Or. en
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Alteração 112
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os 
Estados-Membros podem encorajar o 
investimento no desenvolvimento de 
tecnologias de energias renováveis que 
necessitem de tempo para se tornarem 
competitivas. 

(52) Ao elaborar os seus sistemas de apoio, 
os Estados-Membros podem incentivar a 
utilização de biocombustíveis que tragam 
benefícios suplementares – incluindo os 
benefícios da diversificação oferecidos 
pelos biocombustíveis produzidos a partir 
de resíduos, detritos, material celulósico 
não alimentar e material lignocelulósico –
tendo em devida conta os diferentes custos 
da produção de energia a partir de 
biocombustíveis tradicionais, por um lado, 
e a partir dos biocombustíveis que trazem 
benefícios suplementares. Os 
Estados-Membros devem também 
encorajar o investimento na investigação e
desenvolvimento de tecnologias de outras 
energias renováveis que necessitem de 
tempo para se tornarem competitivas. 

Or. en

Alteração 113
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Dado que o principal objectivo das 
medidas previstas nos artigos 15.° a 17.° da 
presente directiva é assegurar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno, harmonizando as condições de 
sustentabilidade que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos devem cumprir para 
certos fins e facilitando assim o comércio, 
entre os Estados-Membros, de 

(53) Dado que o principal objectivo das 
medidas previstas nos artigos 15.° a 17.° da 
presente directiva é assegurar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno e a aplicação da legislação em 
vigor em matéria social e ambiental, 
harmonizando as condições de 
sustentabilidade que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos devem cumprir para 
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biocombustíveis e outros biolíquidos que 
cumprem estas condições, tais medidas são 
baseadas no artigo 95.° do Tratado. Uma 
vez que o principal objectivo de todas as 
outras medidas previstas na presente 
directiva é a protecção do ambiente, estas 
são baseadas no n.° 1 do artigo 175.° do 
Tratado.

certos fins e requerendo que o comércio, 
entre os Estados-Membros, de 
biocombustíveis e outros biolíquidos que 
respeitem certas condições, tais medidas 
são baseadas no artigo 95.° do Tratado. 
Uma vez que o principal objectivo de todas 
as outras medidas previstas na presente 
directiva é a protecção do ambiente, estas 
são baseadas no n.° 1 do artigo 175.° do 
Tratado.

Or. it

Justificação

A referência ao respeito e à harmonização das condições de mercado ao abrigo do artigo 95º 
compreende igualmente o respeito e a aplicação das normas comunitárias em matéria social 
e de ambiente:  o artigo 175º é susceptível de cobrir de  uma forma mais abrangente a tutela 
e a sustentabilidade em termos ambientais  de todos objectivos visados pela directiva.

Alteração 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
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 

(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 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.
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alcançar aqueles objectivos.

Or. en

Justificação

O objectivo de 10% de biocombustíveis em 2020 da Directiva "Renováveis" foi sugerido pelo 
Conselho Europeu de Março de 2007. Os Chefes de Estado e de Governo estabeleceram, 
poré, condições prévias à sua realização, i.e. a) a produção deve ser sustentável e b) a 
segunda geração de combustíveis deve encontrar-se comercialmente disponível. Desde 
Março de 2007, há crescentes provas de que estas condições não serão cumpridas. O 
objectivo de 10% deve, portanto, ser abandonado.

Alteração 115
Roberto Musacchio

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 
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.

(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 8% de 
energias renováveis nos 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.

Or. it
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Justificação

Esta alteração está em sintonia com o objectivo visado de evitar um recurso exclusivo aos 
biocombustiveis, mas privilegiar uma larga gama de energias renováveis.

Alteração 116
Matthias Groote

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 
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.

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota obrigatória de 20% de 
energias renováveis no consumo global 
final de energia da Comunidade e de uma 
quota obrigatória de 10% de energias 
renováveis no sector dos 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.

Or. en

Alteração 117
Riitta Myller

Proposta de directiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 

(57) Uma vez que os objectivos gerais de 
alcançar uma quota de 20% de energias 
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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 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade tal como definido no 
artigo 5.° do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
atingir aqueles objectivos.

renováveis no consumo global de energia 
da Comunidade e de uma quota de 10% de 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis nos 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.

Or. fi

Alteração 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) A fim de facilitar o 
desenvolvimento rápido de 
infra-estruturas de energias renováveis, 
será importante assegurar a coerência 
completa com as Directivas 2000/60/CE, 
79/409/CEE, 92/43/CEE. 

Or. en

Justificação

O desenvolvimento das energias renováveis deverá ser realizado o mais rápida e 
coerentemente possível. A escolha de energias renováveis é frequentemente determinada por 
condições naturais locais, pleo que a implantação local adequada de instalações é 
importante.
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Alteração 119
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas vinculativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 
Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade aplicáveis 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis.  Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis, que 
reforça os sistemas nacionais de apoio em 
vigor nos Estados-Membros e permite a 
estes últimos a consecução dos objectivos 
de desenvolvimento. Fixa metas 
vinculativas para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
consumo total de energia e para a quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
consumida nos transportes. Estabelece 
regras em matéria de garantias de origem, 
procedimentos administrativos e ligações à 
rede de electricidade aplicáveis à energia 
produzida a partir de fontes renováveis e 
viabiliza a consecução comum, por vários 
Estados-Membros, dos objectivos 
vinculativos em matéria de 
desenvolvimento.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela consecução dos seus objectivos nacionais em 
matéria de desenvolvimento. Sendo assim, importa que a directiva continue a facultar-lhes as 
possibilidades de realizarem esses objectivos graças a instrumentos de apoio adequados. 
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Alteração 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas vinculativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 
Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade aplicáveis 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas vinculativas a nível da UE e 
nacional para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
consumo total de energia. Estabelece 
regras em matéria de garantias de origem, 
procedimentos administrativos e ligações à 
rede de electricidade aplicáveis à energia 
produzida a partir de fontes renováveis. 
Critérios de sustentabilidade para a 
energia produzida a partir de biomassa.

Or. en

Justificação

O critério de sustentabilidade deve incluir também condições sociais.

Alteração 121
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas vinculativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção de energia 
proveniente das fontes renováveis. Fixa 
metas indicativas para a quota global de 
energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo total de energia e para a quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis consumida nos transportes. 
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Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade aplicáveis 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

Estabelece regras em matéria de garantias 
de origem, procedimentos administrativos 
e ligações à rede de electricidade aplicáveis 
à energia produzida a partir de fontes 
renováveis. Estabelece critérios de 
sustentabilidade ambiental para os 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

Or. en

Justificação

O aumento da quota-parte da energia de fontes renováveis é urgentemente necessário, mas 
deve ser evitada a precipitação de estabelecer objectivos obrigatórios que não possam ser 
sustentadamente realizados num horizonte temporal determinado.

Alteração 122
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases, 
nomeadamente para aquecimento e 
arrefecimento;

Or. en
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Alteração 123
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

(a) “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: fontes de energia não fósseis 
renováveis: energia eólica, solar, 
geotérmica, das ondas, das marés, 
hidráulica, de biomassa, de gases dos 
aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais, esgotos de 
águas residuais e biogases;

Or. en

Justificação

A definição de energias renováveis abrange efectivamentge os gases de aterros, os gases das 
instalações de tratamento de águas residuais e os biogases, mas não os esgotos de águas 
residuais, que também deveriam ser considerados como fontes de energia renováveis.

Alteração 124
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A definição pode ser adaptada ao 
progresso técnico pela Comissão, nos 
termos do procedimento previsto no n.º 3 
do artigo 23.º;

Or. en

Justificação

Com base na Directiva 2001/77, relativa à promoção de electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis, a definição de energia renovável não abrange diversas fontes e 
tecnologias, como os esgotos de águas residuais. A fim de ter em conta o futuro 
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desenvolvimento  de novas tecnologias, a Comissão deverá ser autorizada a alterar a 
definição através de um procedimento de comitologia. 

Alteração 125
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável 
de produtos, resíduos e detritos 
provenientes da agricultura (incluindo 
substâncias vegetais e animais), 
silvicultura e indústrias afins, bem como a 
fracção biodegradável de resíduos 
industriais e urbanos;

(b) “Biomassa”: matérias biológias que 
não tenham sido completamente 
decompostas ou petrificadas; 

Or. en

Justificação

A definição de "biomassa" é demasiado limitada, excluindo algumas/novas fontes renováveis 
(como as algas). Uma definição mais ampla deverá permitir abranger diferentes tipos de 
biomassa. Em ecologia, a biomassa é definida como o conjunto de matéria orgânica.

Alteração 126
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias 
vegetais e animais), silvicultura e 
indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável de resíduos industriais e 
urbanos;

(b) "Biomassa", a fracção biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e 
de indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos e a fracção que pode ser 
convertida em gás através de tratamento a 
alta temperatura;.
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Or. en

Alteração 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias 
vegetais e animais), silvicultura e 
indústrias afins, bem como a fracção 
biodegradável de resíduos industriais e 
urbanos;

(b) “Biomassa”: a fracção biodegradável de 
produtos, resíduos e detritos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias 
vegetais e animais) e da aquicultura, 
silvicultura e indústrias afins, bem como a 
fracção biodegradável recolhida em 
separado de resíduos industriais e urbanos;

Or. en

Justificação

A definição actual exclui a biomassa proveniente de produtos da aquicultura como as algas. 
Além disso, os resíduos biodegradáveis são em geral muito melhor reciclados ou 
compostados e, é claro, os gases libertados pelo processo podem ser utilizados para a 
produção de energia. Acresce que a fracção biodegradável de resíduos industriais e urbanos 
se caracteriza pela sua baixa produção líquida de energia, razão pela qual a presente 
directiva deverá promover a separação deste tipo de resíduos.

Alteração 128
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) “Consumo final de energia”: os 
produtos energéticos fornecidos para fins 
energéticos à indústria transformadora, aos 
transportes, aos agregados familiares, aos 
serviços, à agricultura, à silvicultura e às 
pescas, incluindo o consumo de 
electricidade e calor pelo ramo da energia 

(c) “Consumo final de energia”: os 
produtos energéticos fornecidos para fins 
energéticos à indústria transformadora, aos 
transportes, aos agregados familiares, ao 
comércio privado e aos serviços, à 
agricultura, à silvicultura e às pescas, 
incluindo o consumo de electricidade e 
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para a produção de electricidade e calor e 
incluindo as perdas de electricidade e calor 
na distribuição;

calor pelo ramo da energia para a produção 
de electricidade e calor e incluindo as 
perdas de electricidade e calor na 
distribuição;

Or. en

Alteração 129
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos;

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 
ou processos e provenientes de fontes de 
energia renováveis;

Or. en

Alteração 130
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para o 
aquecimento ou arrefecimento de espaços 

(d) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”: a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios ou a um 
consumidor industrial, para o aquecimento 
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ou processos; ou arrefecimento de espaços ou processos;

Or. en

Alteração 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea f) Texto da Comissão Alteração

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Alteração horizontal que visa mudar o termo “biocombustível” para algo de mais adequado 
e preciso, ou seja, “combustíveis provenientes da biomassa destinados aos transportes”. O 
termo “biocombustível” induz os consumidores em erro, visto que a partícula “bio” é, em 
muitos países, associada à produção biológica e a produtos ecológicos.

Alteração 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A)  "Zonas húmidas": zonas cobertas 
ou saturadas de água de forma 
permanente ou durante uma grande parte 
do ano;

Or. en

Justificação

É necessário definir as zonas húmidas na presente directiva. As zonas húmidas constituem 
importantes reservas de carbono e podem, se convertidas, libertar quantidades significativas 
de gases com efeito de estufa. As turfeiras não drenadas, nomeadamente as turfeiras 
primitivas, são abrangidas por esta definição.

Alteração 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
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pelo governo e não são utilizadas para a 
agricultura desde há pelo menos dez 
anos;

Or. en

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 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

f-C) "Agrocombustíveis": combustíveis 
obtidos a partir de biomassa produzida em 
terras aráveis que poderiam ser utilizadas 
para a produção alimentar humana ou 
animal;

Or. en

Alteração 136
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "certificado de contabilização dos 
objectivos (CCO)": um documento 
electrónico específico destinado a 
comprovar que uma dada quantidade de 
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energia foi produzida a partir de fontes 
renováveis e pode ser contabilizada a 
título dos objectivos vinculativos no 
Estado-Membro de emissão ou em outros 
Estados-Membros. 

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela consecução dos seus objectivos nacionais em 
matéria de desenvolvimento. Sendo assim, importa que a directiva continue a facultar-lhes as 
possibilidades de realizarem esses objectivos graças a instrumentos de apoio adequados. 

Alteração 137
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) “Regime de apoio”: um sistema, 
resultante de uma intervenção no 
mercado por um Estado-Membro, que 
ajuda a energia proveniente de fontes 
renováveis a encontrar um mercado, 
reduzindo o custo de produção da energia, 
aumentando o preço pelo qual esta pode 
ser vendida, ou aumentando, por meio de 
uma obrigação de utilizar energias 
renováveis ou de outra forma, o volume 
de energias renováveis adquiridas;

(h) “Regime de apoio”: um sistema 
destinado a criar ou reforçar incentivos 
ao desenvolvimento ou aumento da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis. Estes regimes nacionais de 
apoio abarcam nomeadamente 
certificados verdes, auxílios ao 
investimento, isenções ou 
desagravamentos fiscais, reembolsos 
fiscais e regimes de apoio directo dos 
preços, sobretudo sistemas de 
remuneração da alimentação da rede com 
electricidade e de prémios;

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela consecução dos seus objectivos nacionais em 
matéria de desenvolvimento. Sendo assim, importa que a directiva continue a facultar-lhes as 
possibilidades de realizarem esses objectivos graças a instrumentos de apoio adequados.
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Alteração 138
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Entende-se por biocombustíveis, 
pelo menos, os seguintes produtos:
a) "Bioetanol": etanol (Subposição 2207 
10 00 da Nomenclatura Combinada) com 
teor alcoólico mínimo de 99% vol., 
produzido a partir de biomassa e/ou da 
fracção biodegradável de resíduos, cujas 
propriedades são, pelo menos, conformes 
com os requisitos da norma EN 15376 
para utilização como biocombustível;
b)"Biodiesel": éster metílico produzido a 
partir de óleos vegetais ou animais, com 
qualidade de combustível para motores 
diesel, para utilização como 
biocombustível;
c) “Biogás”: "gás combustível produzido 
a partir de biomassa e/ou da fracção 
biodegradável de resíduos, que pode ser 
purificado até à qualidade do gás natural, 
para utilização como biocombustível, ou 
gás de madeira;
d) "Biometanol": metanol produzido a 
partir de biomassa, para utilização como 
biocombustível;
e) "Bioéter dimetílico": éter dimetílico 
produzido a partir de biomassa, para 
utilização como biocombustível;
(f) "Bio-ETBE (bioéter etil-ter-butílico)": 
ETBE produzido a partir do bioetanol; a 
percentagem volumétrica de bio–ETBE 
calculada como biocombustível é de 47%;
(g)"Bio-MTBE (bioéter etil-ter-
metílico)": combustível produzido com 
base no biometanol. A percentagem 
volumétrica de bio-MTBE calculada 
como biocombustível é de 36 %;
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h) "Biocombustíveis sintéticos”: 
hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de 
hidrocarbonetos sintéticos produzidos a 
partir de biomassa;
(i) “Bio-hidrogénio”: hidrogénio 
produzido a partir de biomassa e/ou da 
fracção biodegradável de resíduos, para 
utilização como biocombustível;
j) "Óleo vegetal puro": óleo produzido 
por pressão, extracção ou métodos 
comparáveis, a partir de plantas 
oleaginosas, em bruto ou refinado, mas 
quimicamente inalterado, quando a sua 
utilização for compatível com o tipo de 
motores e os respectivos requisitos 
relativos a emissões.

Or. de

Justificação

Cumpre retomar as definições constantes do artigo 2.º da Directiva 2003/30, a fim de 
garantir continuidade e clareza jurídica. A definição de bioetanol deveria ser adaptada à 
Nomenclatura Combinada.

Alteração 139
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. São considerados biocombustíveis 
pelo menos os produtos a seguir 
indicados:
(a) “bioetanol”: etanol produzido a partir 
de biomassa e/ou da fracção 
biodegradável de resíduos, para utilização 
como biocombustível;
(b) “biodiesel”: éster metílico produzido a 
partir de óleos vegetais ou animais, com 
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qualidade de combustível para motores 
diesel, para utilização como 
biocombustível;
(c) “biogás”: um gás combustível 
produzido a partir de biomassa e/ou da 
fracção biodegradável de resíduos, que 
pode ser purificado até à qualidade do gás 
natural, para utilização como 
biocombustível, ou gás de madeira;
(d) “biometanol”: metanol produzido a 
partir de biomassa, para utilização como 
biocombustível;
(e) “bioéter dimetílico”: éter dimetílico 
produzido a partir de biomassa, para 
utilização como biocombustível;
(f) “bio-ETBE (bioéter etil-ter-butílico)”: 
ETBE produzido a partir de bioetanol. A 
percentagem volumétrica de bio–ETBE 
calculada como biocombustível é de 47%;
(g) “bio-MTBE (éter metil-tercio-
butílico)”: um combustível produzido a 
partir de biometanol. A percentagem 
volumétrica de bio–MTBE calculada 
como biocombustível é de 36 %;
(h) “biocombustíveis sintéticos”: 
hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de 
hidrocarbonetos sintéticos produzidos a 
partir de biomassa;
(i) “biohidrogénio”: hidrogénio produzido 
a partir de biomassa e/ou da fracção 
biodegradável de resíduos, para utilização 
como biocombustível;
(j) “óleo vegetal puro”: óleo produzido 
por pressão, extracção ou métodos 
comparáveis, a partir de plantas 
oleaginosas, em bruto ou refinado, mas 
quimicamente inalterado, quando a sua 
utilização for compatível com o tipo de 
motores e os respectivos requisitos 
relativos a emissões. 
(k) “biocombustível celulósico”:  
biocombustível derivado de qualquer tipo 
de celulose, hemicelulose, ou lenhina, 



PE407.817v01-00 52/164 AM\727647PT.doc

PT

produzido a partir de biomassa renovável.

Or. en

Justificação

Estas definições podem encontrar-se na Directiva 2003/30CE. Para que a definição seja 
completa, inclui-se a definição de biocombustíveis celulósicos.

Alteração 140
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Dois ou mais Estados-Membros 
podem alcançar conjuntamente os 
objectivos enunciados na Parte A do 
Anexo I, a fim de tirar partido dos efeitos 
de sinergia.
a) Os Estados-Membros podem para o 
efeito criar um sistema que permita a 
transmissão a terceiros de certificados de 
contabilização ds objectivo (CCO), os 
quais podem ser tidos em conta a título 
dos objectivos nacionais, em aplicação do 
artigo 10.º.
b) Dois ou mais Estados-Membros podem 
decidir transferir estatisticamente entre si 
a energia proveniente de fontes de energia 
renováveis, a fim de que estas possam ser 
contabilizadas a título dos seus objectivos 
nacionais.
c) Os Estados-Membros podem decidir 
realizar projectos comuns, em cujo 
contexto um ou vários Estados-Membros 
apoiam projectos que visem a promoção 
de energias renováveis num outro 
Estados-Membro, por forma a que a 
energia renovável assim produzida possa 
ser contabilizada proporcionalmente.
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d)Dois ou mais Estados-Membros podem 
decidir realizar conjuntamente objectivos, 
procedendo, para o efeito, nomeadamente, 
à criação de um sistema de apoio mútuo 
transfronteiriço ou abrindo os seus 
sistemas nacionais à energia proveniente 
de outros Estados-Membros. Neste caso, 
devem comprovar, em conjunto, a quota 
de energia renovável no consumo final de 
energia, de que dariam conjuntamente 
conta se realizassem os seus objectivos a 
título individual.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela consecução dos seus objectivos nacionais em 
matéria de desenvolvimento. Sendo assim, importa que a directiva continue a facultar-lhes as 
possibilidades de realizarem esses objectivos graças a instrumentos de apoio adequados. 

Alteração 141
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior à fixada 
na trajectória indicativa estabelecida na 
Parte B do Anexo I.

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas adequadas para assegurar que a 
sua quota de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior à fixada 
nos objectivos intermédios mínimos de 
carácter vinculativo estabelecidos na Parte 
B do Anexo I.

Or. de

Justificação

A fim de garantir que os objectivos globais da UE e dos Estados-Membros para 2020 sejam 
alcançados, é necessário adoptar igualmente objectivos intermédios vinculativos. A 
trajectória proposta no Anexo 1B começa a um nível muito baixo, deixando o maior aumento 
das energias renováveis para os últimos anos antes de 2020. O não respeito desses requisitos 
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tornará a realização dos objectivos definidos para 2020 muito difícil para os Estados-
Membros. Neste sentido, esta trajectória deve ser considerada como o mínimo absolutamente 
necessário.

Alteração 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 20% 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 143
Anja Weisgerber

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.

3. Caso não exista, à escala europeia, um 
sistema de apoio à energia proveniente de 
fontes de energia renováveis, é necessário 
que os diversos sistemas de apoio 
nacionais contribuam eficazmente para a 
realização dos objectivos visados na 
presente directiva, designadamente:

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.

- a realização dos objectivos de 
desenvolvimento estabelecidos a nível 
nacional e comunitário,

- a realização dos objectivos ambientais 
que presidem aos sistemas nacionais de 
apoio, de molde a tirar o melhor partido 
dos potenciais nacionais e da situação 
específica observada em cada Estado-
Membro e

- a garantia de um aprovisionamento 
energético seguro e equilibrado.
A fim de poder aplicar eficazmente os 
objectivos visados na presente directiva, 
os Estados-Membros devem decidir 
livremente se, e em que proporção, a 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis noutros Estados-Membros 
pode ser contabilizada a título de apoio ao 
respectivo regime nacional. Tal pode, se 
necessário, comportar uma limitação das 
trocas comerciais. 

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela consecução dos seus objectivos nacionais em 
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matéria de desenvolvimento. Sendo assim, importa que a directiva continue a facultar-lhes as 
possibilidades de realizarem esses objectivos graças a instrumentos de apoio adequados.

Alteração 144
Riitta Myller

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

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, mas 
apenas se a energia proveniente de fontes 
renováveis satisfizer os critérios de 
sustentabilidade ambiental contemplados 
no artigo 15.º. A meta será submetida a 
revisões periódicas de três em três anos a 
partir de 2012 com base nos relatórios da 
Comissão, tal como previsto no artigo 
20.º.

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. fi

Alteração 145
Péter Olajos

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, 

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

seguinte percentagem do consumo final de 
energia nos transportes nesse 
Estado-Membro:

- 6% em 2012
- 8% em 2016
- 10% em 2020

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

Metas intermédias obrigatórias de energias renováveis destinadas aos transportes para o 
período de 10 anos até 2020 garantirão que os Estados-Membros incentivam o 
desenvolvimento gradual de um mercado europeu e evitarão perturbações no mercado 
quando se aproximar o fim do período. Ao garantir que estas metas intermédias obrigatórias 
coincidem com a obrigação de os Estados-Membros apresentarem relatórios regulares nos 
termos do artigo  19.º, estas metas constituirão uma rede de segurança para que a Comissão 
possa avaliar eventuais consequências negativas e propor, se necessário, medidas 
correctivas.

Alteração 146
Matthias Groote

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 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro, 
sendo que os biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para a quota 
devem satisfazer os critérios de 
sustentabilidade ambiental contemplados 
no artigo 15.º. No final de 2015, os 
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Estados-Membros podem estabelecer uma 
quota de 1% de do consumo final de 
energia a partir de biocombustível 
celulósico nos transportes.
Cada Estado-Membro deve assegurar que 
a sua quota de energia proveniente de 
biocombustível celulósico consumida nos 
transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 2% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 147
Johannes Lebech

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 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10 % do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro.  A 
energia proveniente de fontes renováveis 
só conta para a quota se cumprir os 
critérios de sustentabilidade ambiental 
contemplados no artigo 15.º.  Os 
Estados-Membros procurarão cumprir 
uma quota de 20% da meta de 10% para 
os transportes através de outras fontes de 
energias renováveis que não a biomassa.  
A meta global de 10% será submetida a 
revisões periódicas de três em três anos a 
partir de 2012, com base nos relatórios da 
Comissão, tal como previsto no artigo 
20.º.

Or. en
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Alteração 148
Dorette Corbey

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 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro. 
Pelo menos 30% desta meta será 
alcançada recorrendo à electricidade ou 
ao hidrogénio a partir de fontes de 
energia renováveis ou à energia 
produzida a partir de biomassa 
lenhino-celulósica ou algas.

Or. en

Justificação

A meta de utilização de 10% de energias renováveis no sector dos transportes pode ser 
alcançada recorrendo a fontes de energia como a biomassa, a electricidade ou o hidrogénio. 
Num mercado perfeito, as opções entre as tecnologias podem ser deixadas ao critério dos 
respectivos intervenientes. Porém, o que acontece é que o mercado tende a enveredar pelas 
opções mais lucrativas. Para promover opções prometedoras como a electricidade e o 
hidrogénio, há que definir metas menos ambiciosas. Para além disso, é generalizada a 
preocupação relativamente à meta prevista – a AEA, por exemplo, aconselhou num relatório 
recente que o consumo da chamada primeira geração de biocombustíveis fosse inferior a 
10%.  

Alteração 149
Gyula Hegyi

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 

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

transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro, se a 
segunda geração de biocombustíveis 
estiver amplamente disponível e se a UE 
estiver face a uma razoável capacidade 
excedentária no sector agrícola.

Or. en

Justificação

Para garantir os benefícios ambientais e económicos na Europa decorrentes das metas dos 
biocombustíveis, há que garantir a ampla disponibilidade da segunda geração de 
biocombustíveis e que a UE dispõe de uma capacidade agrícola excedentária suficiente.

Alteração 150
Eija-Riitta Korhola

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 e turfa que cumpram os 
critérios de sustentabilidade consumida 
nos transportes em 2020 seja, pelo menos, 
igual a 10% do consumo final de energia 
nos transportes nesse Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

A turfa é biomassa que se renova de forma lenta. A turfa que cumpre os critérios de 
sustentabilidade (produção de turfa certificada de pântanos e campos pantanosos já 
drenados) deve ser incluída na meta de biocombustível. Se a turfa fosse classificada como 
parcialmente renovável, a UE aproximar-se-ia das suas metas.
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Alteração 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 e turfa sustentável 
consumida nos transportes em 2020 seja, 
pelo menos, igual a 8% do consumo final 
de energia nos transportes nesse Estado-
Membro, mas apenas se a energia 
proveniente de fontes renováveis satisfizer 
os critérios de sustentabilidade ambiental 
contemplados no artigo 15.º. A meta será 
submetida a revisões periódicas de três em 
três anos a partir de 2012, com base nos 
relatórios da Comissão tal como previsto 
no artigo 20.º. 

Or. en

Alteração 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes de 1 de Janeiro de 2010, a 
Comissão define uma metodologia para 
calcular a contribuição da electricidade e 
hidrogénio renováveis no cabaz dos 
combustíveis.
Esta medida,  que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, é aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 21.º.

Or. en
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Justificação

É generalizada a preocupação relativamente à meta prevista de 10%. A AEA aconselhou, 
num relatório recente, que o consumo da chamada primeira geração de biocombustíveis fosse 
inferior a 10%.  A electricidade e o hidrogénio devem ser parte da solução. Actualmente, 
porém, é difícil medir o contributo destes combustíveis no cabaz total dos combustíveis. Para 
facilitar a utilização da electricidade ou do hidrogénio nos combustíveis para os transportes, 
há que introduzir um método de cálculo. 

Alteração 153
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao promover as energias renováveis, 
há que salvaguardar a disponibilidade da 
madeira para utilização enquanto 
matéria-prima industrial. Para evitar 
conflitos entre a indústria transformadora 
e o sector da energia, não deveriam existir 
subsídios destinados a favorecer a 
madeira enquanto matéria-prima para a 
geração de energia.

Or. en

Justificação

Ao promover as energias renováveis, há que salvaguardar a disponibilidade da madeira para 
utilização enquanto matéria-prima industrial pelo seguinte: os produtos obtidos a partir da 
transformação da madeira geram 13 vezes mais emprego e um valor acrescentado 8 vezes 
superior em comparação com a utilização directa de energia; deveria recorrer-se a um 
princípio de eficiência energética para a utilização de recursos naturais e a produção de 
bioenergia (transformação – reciclagem – utilização energética); para evitar conflitos entre a 
indústria transformadora e o sector da energia, não deveriam existir subsídios destinados a 
favorecer a madeira enquanto matéria-prima para a geração de energia. há que promover o 
apoio aos resíduos florestais e da madeira. 
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Alteração 154
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional.

1. Cada Estado-Membro adopta um plano 
de acção nacional, em colaboração com as 
autoridades regionais.

Or. en

Alteração 155
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um Estado-Membro cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido inferior à trajectória indicativa
estabelecida na Parte B do Anexo I no 
período de dois anos imediatamente 
anterior deve apresentar um novo plano de 
acção nacional à Comissão, o mais tardar 
até 30 de Junho do ano seguinte, 
estabelecendo medidas adequadas para 
assegurar que, no futuro, a sua quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
seja igual ou superior à trajectória 
indicativa estabelecida na Parte B do 
Anexo I.

3. Um Estado-Membro cuja quota de 
energia proveniente de fontes renováveis 
tenha sido inferior às metas intermédias 
obrigatórias estabelecidas na Parte B do 
Anexo I no período de dois anos 
imediatamente anterior deve apresentar um 
novo plano de acção nacional à Comissão, 
o mais tardar até 30 de Junho do ano 
seguinte, estabelecendo medidas adequadas 
para assegurar que, no futuro, a sua quota 
de energia proveniente de fontes 
renováveis seja igual ou superior à 
trajectória indicativa estabelecida na Parte 
B do Anexo I.

Or. de
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Alteração 156
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
conceder incentivos ao desenvolvimento 
de infra-estruturas de reabastecimento de  
combustíveis gasosos para os transportes 
e, a curto ou médio prazo, garantir 
incentivos para os potenciais utilizadores 
desses veículos a fim de promover um 
vasto mercado e criar condições para uma 
ampla mobilidade sustentável.

Or. en

Justificação

Nos países que registam êxito na introdução de veículos que utilizam combustíveis gasosos 
alternativos, o apoio enérgico do governo nacional do país respectivo - e, frequentemente, 
também das autoridades locais - tem sido absolutamente essencial. A curto ou médio prazo, 
sem o apoio governamental, será difícil lograr promover um amplo mercado para esses 
veículos.

Alteração 157
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – nº. 1  – alíneas a) a c)

Texto da Comissão Alteração

a) do consumo final de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis;

a) do consumo físico final de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis;

b) do consumo final de energia proveniente 
de fontes renováveis no aquecimento e 
arrefecimento;

b) do consumo físico final de energia 
proveniente de fontes renováveis no 
aquecimento e arrefecimento;

c) do consumo final de energia proveniente 
de fontes renováveis nos transportes.

c) do consumo físico final de energia 
proveniente de fontes renováveis nos 
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transportes.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 

Alteração 158
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A energia térmica produzida por bombas 
de calor que utilizam o calor residual ou 
outros tipos de calor térmico derivados de 
fontes de energia renováveis será 
considerada para efeitos da alínea b) do 
n.º 1.

Or. en

Justificação

As bombas contribuem para a valorização energética a partir de gases combustíveis e outras 
fontes de calor residual e produzem energia térmica para aquecimento e arrefecimento 
urbano.

Alteração 159
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em países 

9. A electricidade e a energia no sector 
dos transportes produzidas a partir de 
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terceiros só pode ser considerada para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se for:

fontes de energia renováveis em países 
terceiros só podem ser consideradas para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se forem:

(a) consumida na Comunidade; (a) fisicamente importadas e consumidas
na Comunidade;

(b) produzida por uma instalação que tenha 
entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva; e 

(b) produzidas por uma instalação que 
tenha entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva; e

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

(c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

Or. en

Alteração 160
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros só pode ser considerada para 
efeitos de avaliação do cumprimento dos 
requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se for:

9. A electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis em países 
terceiros e a energia no sector dos 
transportes só podem ser consideradas
para efeitos de avaliação do cumprimento 
dos requisitos da presente directiva no que 
respeita às metas nacionais se forem: 

a) consumida na Comunidade; a)  consumidas na Comunidade;

b) produzida por uma instalação que tenha 
entrado em serviço após a data de entrada 
em vigor da presente directiva;

b) produzidas por uma instalação que 
tenha entrado em serviço após a data de 
entrada em vigor da presente directiva;

c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

c) objecto de uma garantia de origem no 
quadro de um sistema de garantia de 
origem equivalente ao estabelecido pela 
presente directiva.

Or. de
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Justificação

Em relação aos bio-combustíveis importa criar uma regulamentação conforme às obrigações 
referidas no nº 9 do artigo 5º no que respeita ao reconhecimento da electricidade importada 
de países terceiros, a fim de garantir o desenvolvimento, nestes países, de energias 
renováveis.

Alteração 161
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 9 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a parte da energia produzida a partir 
de fontes de energia renováveis na 
produção total de energia no país terceiro 
não é reduzida devido à importação de 
energia na Comunidade, e

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados.

Alteração 162
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em vez de garantias de origem, os 
Estados-Membros podem a título 
voluntário emitir certificados 
contabilizáveis para os objectivos (TAC) 
relativamente aos quais a presente 
Directiva não confere qualquer direito.  
Os Estados-Membros velam por que os 
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certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC) são conformes aos nºs 1 
a 4. Além disso, os Estados-Membros 
velam por que os certificados 
contabilizáveis para os objectivos (TAC) 
sejam expressamente identificados como 
tal e cancelados electronicamente.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 

Alteração 163
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. As garantias de origem e os 
certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC) não conferem “per se” 
direitos a um apoio a título dos sistemas 
de ajuda nacionais.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 
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Alteração 164
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 7º – Título e nº 1

Texto da Comissão Alteração

Organismos competentes e registos de 
garantias de origem

Organismos competentes e registo de 
certificados contabilizáveis para os 

objectivos (TAC) 
1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
organismo competente único para executar 
as seguintes tarefas:

a) criar e manter um registo nacional de
garantias de origem; 

a) criar e manter um registo nacional de 
certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC);

b) emitir garantias de origem; b) emitir certificados contabilizáveis para 
os objectivos (TAC);

c) registar todas as transferências de
garantias de origem;

c) registar todas as transferências de 
certificados contabilizáveis para os 
objectivos (TAC);

d) cancelar garantias de origem; d) cancelar certificados contabilizáveis 
para os objectivos (TAC);

e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de garantias de origem
emitidas, transferidas de ou para cada um 
dos outros organismos competentes e
canceladas.

e) publicar um relatório anual sobre as 
quantidades de certificados contabilizáveis 
para os objectivos (TAC) emitidos, 
transferidos de ou para cada um dos outros 
organismos competentes e cancelados.
(Alteração horizontal: em toda a directiva, a 
expressão “garantias de origem” é substituída 
pela expressão “certificados contabilizáveis 
para os objectivos (TAC)”.)

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 
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Alteração 165
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O registo nacional de garantias de 
origem registará as garantias de origem na 
posse de todos os titulares. Uma garantia 
de origem só pode constar de um único 
registo. 

3. O registo nacional de certificados 
contabilizáveis para os objectivos (TAC)
registará os certificados contabilizáveis 
para os objectivos (TAC) na posse de todos 
os titulares.  Um certificado contabilizável 
para os objectivos (TAC) só pode constar 
de um único registo. 

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 

Alteração 166
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O organismo competente é o único 
responsável por toda e qualquer 
instalação no Estado-Membro visado. 
Não possui quaisquer responsabilidades 
quanto à emissão de certificados 
contabilizáveis para os objectivos (TAC) 
para as instalações operadas num outro 
Estado-Membro. Os Estados-Membros 
velam por que as responsabilidades 
assumidas pelos órgãos competentes 
estabelecidos noutros Estados-Membros 
nos termos da presente Directiva não 
sejam violadas.



AM\727647PT.doc 71/164 PE407.817v01-00

PT

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 

Alteração 167
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros que não 
emitam certificados das metas a atingir 
("target accounting certificates" - TAC) 
podem decidir que certificados das metas 
a atingir (TAC) emitidos em outros 
Estados-Membros devem ser cancelados 
em conformidade com o n.º 1. Neste caso, 
designam um organismo competente 
único.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 

Alteração 168
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 10 – título e parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Efeitos do cancelamento das garantias de Efeitos do cancelamento dos certificados 
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origem das metas a atingir (TAC)
1. Os Estados-Membros que emitam 
certificados das metas a atingir (TAC) 
podem, em conformidade com o n.º 2, 
contabilizar para os seus objectivos 
nacionais os certificados das metas a 
atingir (TAC) de outros Estados-
Membros.

Quando um organismo competente 
cancelar uma garantia de origem que não 
tenha ele mesmo emitido, uma quantidade 
equivalente de energia proveniente de 
fontes renováveis deve, para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos requisitos 
da presente directiva no que respeita às 
metas nacionais:

2. Quando um organismo competente 
cancelar um certificado das metas a 
atingir (TAC) que não tenha ele mesmo 
emitido, uma quantidade equivalente de 
energia proveniente de fontes renováveis 
deve, para efeitos da avaliação do 
cumprimento dos requisitos da presente 
directiva no que respeita às metas 
nacionais:

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento dos seus objectivos de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a directiva deve continuar a permitir-lhes que cumpram 
estes objectivos através de instrumentos de apoio apropriados. 

Alteração 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Mecanismo de sanção directa

1. Para assegurar o claro e integral 
cumprimento dos objectivos da presente 
directiva pelos Estados-Membros, a 
Comissão criará um mecanismo de 
sanção directa contra eles.
2. A Comissão aplicará sanções directas 
aos Estados-Membros que não respeitem 
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as exigências da presente directiva não 
atingindo as metas intermédias 
vinculativas fixadas na Parte B do Anexo 
I, durante o período de dois anos 
imediatamente anterior e que não possam 
provar terem recebido certificados de 
garantia de transferência de outro 
Estado-Membro (que excedeu as suas 
metas) nos termos dos artigos 3.° e 9.°. No 
caso de projectos conjuntos ou de planos 
nacionais conjuntos de dois ou mais 
Estados-Membros, a Comissão aplicará 
conjuntamente multas aos Estados-
Membros que participam nesses projectos 
conjuntos ou planos nacionais que não 
tenham atingido as metas fixadas na 
trajectória indicativa.
3. A Comissão tomará as medidas 
necessárias para aplicar o n.º 1 e, em 
particular, para fixar, o mais tardar até ao 
final de 2010, as orientações necessárias e 
os métodos de cálculo e cobrança das 
sanções por não cumprimento bem como 
para adoptar disposições detalhadas para 
a criação e gestão administrativa de um 
fundo específico a que se destinarão essas 
receitas de acordo com o n.º 2 do artigo 
18.º do Regulamento (CE, Euratom) n.° 
1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho 
de 2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias. Estas 
medidas de aplicação incluirão, 
igualmente, disposições sobre a gestão e 
utilização do fundo de apoio a projectos 
de energias renováveis em Estados-
Membros que excederam as suas metas. 
Este fundo, de um modo geral, melhora e 
reforça a investigação, produção e 
utilização de energias renováveis e 
aumenta a eficiência energética na União 
Europeia.
4. A Comissão iniciará imediatamente um 
processo de sanção directa logo que a 
avaliação do relatório sobre um Estado-
Membro revelar que esse Estado-Membro 
não cumpriu as exigências ou depois de 
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reunidas provas de que, a qualquer 
momento, esse Estado-Membro não 
cumpre as suas obrigações.

5. A sanção será calculada com base no 
défice de MWh de energia renovável em 
relação à meta vinculativa e será fixada a 
um nível apropriado para fornecer um 
forte incentivo para que os Estados-
Membros invistam em energias 
renováveis, com vista a dar cumprimento 
e mesmo exceder as metas nacionais.
6. As medidas destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, entre outros completando-a, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.
7. O pagamento da sanção não isentará o 
Estado-Membro da obrigação de atingir 
as metas intermédias vinculativas fixadas 
na Parte B do Anexo I e o objectivo geral 
fixado na terceira coluna da tabela do 
Anexo I. O n.º 3 do artigo 4.º é igualmente 
aplicável neste caso.

Or. en

Justificação

As quotas e cotizações são há muito utilizados como instrumentos reguladores na legislação 
comunitária; no caso presente, como parte da política ambiental, deveria ser adoptado um 
sistema de sanções para incentivar a conformidade dos Estados-Membros. Esta sanção 
deveria ser calculada de modo a que os Estados-Membros tenham um forte incentivo para 
investir em energias renováveis, de modo a cumprir ou mesmo exceder as suas metas. De 
acordo com perspectivas económicas actuais, 90 € por MWh de energia renovável não 
produzida seria uma base apropriada de sanção.



AM\727647PT.doc 75/164 PE407.817v01-00

PT

Alteração 170
Guido Sacconi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) seja assegurada a coerência com os 
processos de avaliação, planeamento e 
licenciamento previstos nos vários 
diplomas legislativos comunitários em 
matéria de ambiente;

Or. en

Justificação

Os processos de avaliação de impacto e de emissão de licenças estão estabelecidos numa 
série de directivas comunitárias. A fim de garantir um desenvolvimento regular das energias 
renováveis, os procedimentos previstos na nova directiva relativa às energias renováveis 
devem ser coerentes com as normas e os procedimentos em vigor.

Alteração 171
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem definir 
claramente as especificações técnicas a 
cumprir pelo equipamento e sistemas de 
energias renováveis a fim de poderem 
beneficiar de regimes de apoio. Quando 
existirem normas europeias, incluindo 
rótulos ecológicos, rótulos energéticos e 
outros sistemas de referência técnica 
estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus, tais especificações 
técnicas serão expressas em termos dessas 
normas. As especificações técnicas não 
devem impor o local onde devem ser 
certificados o equipamento e os sistemas.

2. Os Estados-Membros devem definir 
claramente as especificações técnicas a 
cumprir pelo equipamento e sistemas de 
energias renováveis a fim de poderem 
beneficiar de regimes de apoio. Quando 
existirem normas europeias, incluindo 
rótulos ecológicos, rótulos energéticos e 
outros sistemas de referência técnica 
estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus, tais especificações 
técnicas serão expressas em termos dessas 
normas. As especificações técnicas não 
devem impor o local onde devem ser 
certificados o equipamento e os sistemas, e 
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não devem isolar os mercados nacionais.

Or. de

Justificação

As especificações técnicas nacionais não devem ser utilizadas para proteger os mercados 
nacionais. As restrições existentes no mercado interno criam já entraves ao desenvolvimento 
de energias renováveis.

Alteração 172
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 –  parte introdutória

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: 

Or. de

Justificação

Os proprietários dispostos a efectuar renovações estarão futuramente sobrecarregados com 
uma dupla obrigação, e existe o risco de que exigências tão excessivas dêem origem à não 
realização de obras de renovação importantes. Por um lado, o presente projecto estabelece a 
obrigação de utilizar um nível mínimo de energias renováveis e, por outro, a Directiva 
2002/91/CE relativa ao desempenho energético dos edifícios, que será brevemente revista, e 
as disposições nacionais prevêem a obrigação de cumprir requisitos mínimos no domínio da 
eficiência energética global dos edifícios renovados. Os Estados-Membros devem ter 
liberdade para optar por estabelecer a obrigação de utilizar energias renováveis nos 
edifícios já existentes ou promover essas energias de outra forma consequente.
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Alteração 173
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) à utilização de aquecimento de 
centrais de co-geração de energia, desde 
que estas sejam de elevada eficiência na 
acepção da Directiva 2004/8/CE.

Or. de

Justificação

O aquecimento urbano de centrais de co-geração de energia dá um importante contributo 
para uma utilização eficiente das matérias-primas e para a redução das emissões de CO2. 
Uma vez que o aquecimento urbano não pode ser transportado a grande distância, a 
utilização das redes de calor existentes deve ser tão geral quanto possível. A utilização do 
aquecimento urbano não deve, portanto, ser condicionada pela obrigação de utilizar fontes 
de energia renováveis. 

Alteração 174
Justas Vincas Paleckis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – alíneas a) b) b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

b) a limitações locais na disponibilidade de 
recursos de energias renováveis; ou 
(b-A) a condições relativas à eficiência 
económica e à viabilidade técnica.

Or. lt
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Alteração 175
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.  A União e os seus Estados-Membros 
tudo farão para que o consumo total de 
energia nos transportes diminua de 
maneira sensível. As principais maneiras 
de reduzir o consumo total de energia nos 
transportes consistem no planeamento dos 
transportes, no apoio aos transportes 
públicos, no aumento da produção de 
veículos eléctricos, bem como na 
produção de veículos de menor dimensão 
e de menor potência.

Or. fi

Alteração 176
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros não podem 
proibir, restringir ou impedir no seu 
território a colocação no mercado e/ou a 
entrada em serviço de tecnologias 
energéticas renováveis que sejam 
conformes com as directivas relativas à 
marcação "CE" de conformidade ou às 
normas técnicas europeias ou que sejam 
legalmente comercializadas noutro 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 177
Peter Liese

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 asseguram a 
disponibilidade de sistemas de certificação
ou sistemas de qualificação equivalentes
para os instaladores de pequenas caldeiras 
e fornos biomassa, sistemas solares 
fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e 
bombas de calor. Os sistemas de 
certificação 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; tal não 
prejudica a Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Alteração 178
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Acesso à rede de electricidade Acesso à rede

Or. en

Justificação

É essencial que o regime de ajudas à utilização de biogás para a produção de calor e energia 
corresponda a sistemas de ajuda financeiramente neutros à produção de biometano de uma 
qualidade adequada com vista à sua injecção em gasoduto e à sua utilização em veículos.
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Alteração 179
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros. 

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade e de 
combustíveis gasosos para os transportes 
(como o biogás/biometano) a partir de 
fontes de energia renováveis, incluindo, se 
for caso disso, interligações entre 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É essencial que o regime de ajudas à utilização de biogás para a produção de calor e energia 
corresponda a sistemas de ajuda financeiramente neutros à produção de biometano de uma 
qualidade adequada com vista à sua injecção em gasoduto e à sua utilização em veículos.

Alteração 180
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros devem adoptar 
todas as medidas necessárias para 
desenvolver a infra-estrutura de rede de 
modo a incorporar o futuro 
desenvolvimento da produção de 
electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis.

Or. de
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Justificação

Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas necessárias para prever os futuros 
desenvolvimentos do sector da electricidade, nomeadamente o aumento da penetração das 
energias renováveis.

Alteração 181
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de electricidade e de energia de 
aquecimento e arrefecimento urbano a 
partir de fontes de energia renováveis, 
incluindo interligações entre Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 182
Anja Weisgerber

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 acesso prioritário à 
rede, bem como o transporte e distribuição 
da electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis. Devem 
também prever um acesso prioritário da 
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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. 

electricidade produzida a 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.

Or. de

Justificação

O acesso prioritário à rede é importante para cumprir o objectivo de 20% de energias 
renováveis e justifica-se com base no seguinte: a discriminação das energias renováveis no 
mercado da electricidade. A energia eólica tem um efeito benéfico sobre os preços da energia 
devido aos baixos custos marginais da electricidade produzida a partir do vento. Este 
benefício traduziu-se num valor de 4,98 mil milhões de euros para os consumidores de 
electricidade alemães só em 2006 (estudo do Ministério do Ambiente alemão 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/). 

Alteração 183
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
1. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver a 
infra-estrutura de rede de gás de modo a 
incorporar o futuro desenvolvimento da 
produção de gás a partir de fontes de 
energia renováveis, incluindo 
interligações entre Estados-Membros.
2. Sem prejuízo da manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede de gás, 
as autoridades nacionais devem garantir o 
transporte e distribuição do gás produzido 
a partir de fontes de energia renováveis, 
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como acesso prioritário.
3. Os Estados-Membros devem exigir às 
autoridades nacionais responsáveis pela 
rede de gás que publiquem normas-
padrão relativas aos investimentos nas 
adaptações técnicas necessárias.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a cobrança de tarifas de transporte e 
distribuição não discrimine o gás 
produzido a partir de fontes de energia 
renováveis e reflicta as vantagens 
realizáveis em termos de custos 
resultantes da ligação da instalação à 
rede de gás.

Or. en

Justificação

Devem ser previstas disposições relativas à produção de gás e de electricidade.

Alteração 184
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental 
para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos

Critérios de sustentabilidade ambiental e 
social para a energia produzida a partir de 
biomassa

Or. en

Justificação

Paralelamente aos critérios de sustentabilidade ambiental, é necessário fazer referência aos 
critérios de sustentabilidade social.
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Alteração 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os biocombustíveis e outros biolíquidos
só serão considerados para os efeitos 
enumerados nas alíneas a), b) e c) 
seguintes se cumprirem os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 5:

1. A energia produzida a partir de 
biomassa só será considerada para os 
efeitos enumerados nas alíneas a), b) e c) 
seguintes se cumprir os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 8:

Or. en

Justificação

A produção sustentável não se deve limitar à sustentabilidade ambiental. Os problemas 
sociais bem documentados e as violações dos direitos humanos ligadas à produção de 
biocombustíveis demonstram que as normas sociais devem ser incorporadas nos critérios de 
sustentabilidade da UE para os biocombustíveis. 

Alteração 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 1 – alínea-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Avaliação do cumprimento dos 
requisitos da directiva relativa à qualidade 
dos combustíveis no que respeita aos 
combustíveis para os transportes;

Or. en

Justificação

As normas aplicáveis aos combustíveis para o sector dos transportes devem ser 
harmonizadas tanto na directiva relativa às energias renováveis como na directiva relativa à 
qualidade dos combustíveis. Por conseguinte, é necessária uma remissão, a fim de garantir a 
aplicação de um conjunto de normas nos termos das duas directivas.
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Alteração 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35%. 

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser calculada com base no n.º 1 do artigo 
17.º e deve ser, pelo menos, de 60%.

Or. en

Justificação

O limiar das emissões de gases com efeito de estufa deve ser suficientemente elevado para 
garantir a utilização eficaz de recursos de biomassa escassos. Se a metodologia utilizada no 
cálculo não for sensivelmente melhorada, corre-se o risco de o valor da poupança de 
emissões de gases com efeito de estufa ser muito sobrestimado, o que poderá induzir o 
consumidor em erro e dar azo a uma política errada.

Alteração 188
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35%. 

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser calculada com base no n.º 1 do artigo 
17.º e deve ser, pelo menos, de 35%.

Or. en
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Alteração 189
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35%. 

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35% e aumentará no 
mínimo 50% em 1 de Janeiro de 2012 e 
60% em Janeiro de 2017. 

Or. en

Justificação

A Comissão propõe que a poupança de emissões de gases com efeito de estufa resultante da 
utilização de energia produzida a partir de biomasa seja no mínimo de 35%, valor que é 
muito baixo, sendo necessária uma poupança de, pelo menos, 60%.

Alteração 190
Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35%. 

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
energia produzida a partir de biomassa 
considerada para efeitos do no n.º 1 deve 
ser calculada com base no n.º 1 do artigo 
17.º e deve ser, pelo menos, de 50%.

Or. en

Justificação

A proposta destinada a reduzir em 35% os gases com efeito de estufa não é suficientemente 
ambiciosa. Ao fixar uma meta tão baixa, permitir-se-á que a maioria dos biocombustíveis 
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produzidos cumpram as condições necessárias para serem tidos em consideração; por outro 
lado, propor um limite máximo de apenas 35 % para a redução dos gases com efeito de 
estufa minimiza o potencial significativo que representa a produção de biocombustíveis nos 
trópicos.

Alteração 191
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerados para efeitos do no n.º 1 deve 
ser, pelo menos, de 35%. 

2. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
bioenergia considerada para efeitos do no 
n.º 1 deve ser calculada com base no n.º 1 
do artigo 17.º e deve ser, pelo menos, de 
60%, utilizando uma abordagem analítica 
que tenha em conta o ciclo completo de 
vida com base nos dados científicos mais 
recentes.

Or. en

Justificação

A poupança de emissões de gases com efeitos de estufa resultante da utilização de todos os 
tipos de bioenergia, e não apenas dos biocombustíveis e outros biolíquidos, deve ser no 
mínimo de 60% comparativamente com os combustíveis fósseis, proporcionando um sinal 
claro do mercado em termos de excelência da poupança de emissões de gases com efeitos de 
estufa. Só as aplicações da bioenergia que permitam uma redução substancial das emissões 
de gases com efeitos de estufa devem ser aceites como parte integrante da meta relativa às 
energias renováveis. O método de cálculo necessário para respeitar este limiar deve basear-
se nos dados científicos mais recentes, que devem ser revistos e actualizados com 
regularidade.
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Alteração 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O limiar das emissões de gases com efeito de estufa deve ser suficientemente elevado para 
garantir a utilização eficaz de recursos de biomassa escassos. Se a metodologia utilizada no 
cálculo não for sensivelmente melhorada, corre-se o risco de o valor da poupança de 
emissões de gases com efeito de estufa ser muito sobrestimado, o que poderá induzir o 
consumidor em erro e dar azo a uma política errada.

Alteração 193
Riitta Myller

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
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.

A partir de 1 de Janeiro de 2015, a 
poupança de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos 
considerada para efeitos do no n.º 1 será 
pelo menos, de 50% com base no 
levantamento efectuado em 2013 pela 
Comissão e, daí em diante, de dois em dois 
anos.

Or. en
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Alteração 194
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
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.

No caso da energia de biomassa
produzida por instalações que estavam em 
funcionamento em Janeiro de 2008, o 
primeiro parágrafo aplica-se a partir de 1 
de Abril de 2013.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe economias mínimas de emissões de gases com efeito de estufa de 35% 
para a energia produzida a partir de biomassa o que é demasiado baixo, é necessária uma 
economia de pelo menos 60%.

Alteração 195
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

No caso dos biocombustíveis e outros 
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.

No caso dos da energia de biomassa 
produzida  por instalações que estavam em 
funcionamento em Janeiro de 2008, o 
primeiro parágrafo aplica-se a partir de 1 
de Abril de 2013.

Or. en

Justificação

A proposta destinada a reduzir  de 35% nas emissões de gases com efeito de estufa não é 
suficientemente ambiciosa. Ao fixar um objectivo tão baixo, a maioria dos biocombustíveis 
será elegível, correndo-se o risco de bloquear a produção em produções ineficientes com 
limitados benefícios ambientais e importantes efeitos potenciais sobre a utilização dos solos. 
Por outro lado, ao propor um limiar de apenas 35% para a redução das emissões, está-se a 
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menosprezar o potencial significativo que representa a produção de biocombustíveis nos 
trópicos. 

Alteração 196
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A e 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2016, as 
economias de emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes da utilização 
de biocombustíveis ou outros biolíquidos 
tida em consideração para efeitos do 
disposto no n.º 1, será de pelo menos 50%.
As economias de emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes da utilização 
de biocombustíveis ou outros biolíquidos 
serão calculadas segundo o disposto no 
n.º1 do artigo 17.

Or. en

Alteração 197
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com efeito a partir de 1 de Janeiro de 
2015, a poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa resultante da 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 45 %.
Com efeito a partir de 1 de Janeiro de 
2020, a poupança de emissões de gases 
com efeito de estufa resultante da 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
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no n.º 1 deve ser, pelo menos, de 55 %.

Or. de

Justificação

O objectivo proposto de redução dos gases com efeito de estufa não é suficientemente 
ambicioso. Para que as instalações existentes possam adaptar-se, o objectivo de redução dos 
gases com efeito de estufa deve aumentar gradualmente.

Alteração 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Combustíveis para os transportes 
produzidos a partir de biomassa 
considerados para os efeitos do n.º 1 serão 
limitados aos combustíveis produzidos a 
partir de:
a) resíduos ou restos, incluindo biogás,
b) matérias-primas cultivadas  em 
terrenos incultos, degradados ou 
marginais com um saldo carbono positivo 
em relação às emissões resultante da 
utilização dos solos durante um período 
de dez anos;
c) combustíveis provenientes de matérias-
primas que não geram emissões directas 
ou indirectas devido a uma alteração da 
utilização do solo.

Or. en

Justificação

Os combustíveis para os transportes a partir de biomassa deveriam limitar-se a matérias-
primas sem efeito directo ou indirecto nas emissões devidas a uma alteração dos usos do 
solo. O potencial de fixação de carbono dos terrenos marginais ou degradados só se 
materializará se os objectivos da elegibilidade para o mercado o visarem.
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Alteração 199
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para o recurso aos biocombustíveis 
devrá ter-se em conta a avaliação dos 
efeitos da substituição dos combustíveis de 
origem petrolífera por estes. Para tal, é 
essencial estabelecer o princípio de " net-
energy" ou  EROI (energy return on 
energy invested) através de uma " life-
cycle energy-analisys". Uma avaliação 
correcta da energia utilizada para 
transportes evitará um recurso excessivo à 
importação de Países em Vias 
Desenvolvimento, limitando as suas 
consequências nefastas na produção de 
alimentos desses países.  Tal avaliação 
favoreceria  igualmente a utilização de 
biomassa produzida localmente, que se 
traduzirá num benefício real em termos 
de ambiente e permite evitar problemas de 
ordem ética.

Or. it

Justificação

Para além de garantir a consecução do principal objectivo da directiva,  a saber, a 
substituição dos combustíveis fósseis, a alteração proposta tem em vista orientar o mercado 
para sectores mais eficientes. Efectivamente, deve ser considerado que  valores reais para  " 
net-energy" dos biocombustíveis são habitualmente bastante  modestos: a "net-energy" para 
o  etanol de milho é igual a  2:1 (isto é, uma quantidade de energia que corresponde ao 
dobro da dispendida no sector) contra 20:1 para o combustível à base de petróleo.  Donde se 
infere que o custo de investimento para uma substituição é de  20:1.
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Alteração 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

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 biomassa para a produção de energia 
que não combustíveis para os transportes
considerados para efeitos do n.º 1 não 
devem ser fabricados a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade a menos que se trate de 
fluxos de resíduos legais e 
regulamentados resultantes de práticas de 
gestão e conservação legítimas. Inclui 
terrenos que em 1990, ou depois,  tinham
um dos seguintes estatutos:

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 201
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

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 

3. As bioenergias consideradas 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 
Maio de 2003 tinham um dos seguintes 
estatutos, independentemente de o terem 
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ou não actualmente: ou não actualmente:

Or. en

Justificação

O texto da Comissão recompensa aqueles que desflorestaram especulativamente terrenos em 
antecipação do crescimento do mercado europeu, como se observou no Sudeste Asiático. 
Mais seriamente, um corte tão recente é contraditório com a data de 1990 fixada pelo 
protocolo de Quioto para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 2003 é a data em que  
UE  adoptou legislação de apoio aos biocombustíveis.  

Alteração 202
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – proémio

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. 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 
Setembro de 2003 tinham um dos 
seguintes estatutos, independentemente de 
o terem ou não actualmente:

Or. en

Justificação

A data de referência para alterações na utilização dos terrenos deve ser, pelo menos, a data 
de entrada em vigor das disposições em matéria de condicionalidade (Setembro de 2003).
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Alteração 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea - a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

- a) terrenos de elevado valor de 
preservação:

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 204
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Or. sv
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Alteração 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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; a menos 
que seja provado que houve e continuará 
a haver actividade humana com uma 
intensidade e periodicidade que permita a 
manutenção dos processos naturais e da 
composição das espécies naturais. 

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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, incluindo as designadas à 
protecção de ecossistemas ou espécies 
ameaçadas reconhecidas por acordos 
internacionais  a menos que se prove que a 
produção dessas matérias-primas não 
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interferiu com tais fins. 

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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, que preservem a 
composição das espécies naturais e as 
características e os processos ecológicos e 
que não são fertilizados.

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 que serão abrangidos pelas alíneas 
-a) a 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

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os biocombustíveis e outros biolíquidos  
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:

A biomassa para a produção de energia 
que não combustíveis para os transportes  
considerada 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:

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.
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Alteração 210
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

As bioenergias consideradas para efeitos 
do n.º 1 não devem ser fabricadas a partir 
de matérias-primas cultivadas em terrenos 
com um elevado teor de carbono, isto é, 
terrenos que em Maio de 2003 tinham um 
dos seguintes estatutos e já não o têm:

Or. en

Justificação

O texto da Comissão recompensa aqueles que desflorestaram especulativamente terrenos em 
antecipação do crescimento do mercado europeu, como se observou no Sudeste asiático. 
Mais e mais seriamente, um corte tão recente é contraditório com a data de 1990 fixada pelo
protocolo de quito para o mecanismo de desenvolvimento limpo. 2003 é a data em que a UE 
legislação adoptou de apoio aos biocombustíveis.  

Alteração 211
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1 – proémio

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. 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 Setembro de 2003 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

Or. en
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Justificação

A data de referência para alterações na utilização dos terrenos deve ser, pelo menos, a data 
de entrada em vigor das disposições em matéria de condicionalidade (Setembro de 2003).

Alteração 212
Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

Energia produzida a partir de biomassa
considerada 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 Novembro de 2005 tinham um dos 
seguintes estatutos e já não o têm:

Or. en

Alteração 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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,

(a-A) turfeiras

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
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uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 214
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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, isto é, terrenos cobertos 
de água ou saturados de água 
permanentemente ou durante uma parte 
significativa do ano, incluindo as todas as 
turfeiras

Or. en

Justificação

As turfeiras degradadas (isto é, já drenadas) continuam comprovadamente a reter 
quantidades importantes de carbono em todo o mundo. A restauração de turfeiras 
degradadas traz muito maiores economias de emissões do que a sua utilização para a 
produção de biomassa. Dado que o cultivo exige com frequência um maior redução do nível 
das águas o que causa mais degradação e, portanto, mais libertações em grande escala de 
gases com efeito de estufa.

Alteração 215
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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 hectares 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; 

(b-A) Savana ou mata, isto é, áreas mistas 
de arvoredo, arbustos e pastagem.
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b-B) Zonas de pastagem permanente, isto 
é, terrenos não arborizados dedicados à 
produção de erva e à pastagem nos 
últimos 20 anos e que não são floresta. 

Or. en

Justificação

A definição de áreas continuamente arborizadas deveria alinhar-se pelas definições 
internacionalmente reconhecidas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação FAO e da Convenção sobre biodiversidade que ambas definem as florestas 
como áreas de mais de 0,5 hectares com uma cobertura copada de mais de 10%.

"Ecossistemas intermédios" entre floresta e pastagem são importantes reservas de carbono 
(por exemplo o cerrado brasileiro e as savanas africanas) e estão excluídos da presente 
definição.

Pastagens permanentes são reservas significativas, eficientes e importantes de carbono e, 
segundo estudos científicos recentes a dívida de carbono resultante da conversão das 
pastagens pode atingir os 90 anos. 

Alteração 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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 hectares 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-A) Savana ou mata, isto é, áreas mistas 
de arvoredo, arbustos e pastagem.
(b-B) Pastagem permanente, isto é, 
terrenos não arborizados e pastagem que 
estiveram  em erva e pastagem nos 
últimos 20 anos.

Or. en
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Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se a biomassa para os transportes se deveria limitar a matérias-primas sem impacto sobre os 
usos dos solos ou nos casos em que se puder provar uma melhoria da fixação de carbono, o 
uso da biomassa para outros fins energéticos tem que ser regulamentado para evitar 
impactos negativos para o ambiente.

Alteração 218
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
estatuto que em Maio de 2003.

Or. en
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Justificação

O texto da Comissão recompensa os que, com intuitos especulativos, procederam à 
desflorestação na mira do crescimento do mercado europeu, tal como se observou no Sudeste 
Asiático. Para além disso, e de maneira mais grave, uma data-limite tão recente põe em 
causa a data-limite de 1990 estabelecida no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do 
Protocolo de Quioto. O ano de 2003 foi a data em que foi adoptado pela UE o apoio 
legislativo para os  biocombustíveis. 

Alteração 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A biomassa para a produção de 
energia não será considerada para efeitos 
do n.º 1, excepto se a matéria-prima a 
partir da qual foi produzida tiver sido 
cultivada de acordo com 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, 
nem
b)  os procedimentos para consultar e 
comunicar com as populações locais e os 
grupos de interesse através das suas 
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próprias instituições;
(c) 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 220
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A biomassa para a produção de 
energia, independentemente de as 
matérias-primas terem ou não sido 
cultivadas no território da Comunidade, 
só será considerada para efeitos do n.º 1 
se tiverem sido tomadas medidas eficazes 
para evitar:
a) a poluição da água, nomeadamente das 
águas subterrâneas;
b) um consumo de água excessivo em 
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zonas em que este recurso é escasso;
c) a poluição atmosférica;
d) a degradação da qualidade dos solos.

Or. en

Justificação

A apresentação de relatórios deve igualmente incluir uma avaliação completa dos impactos 
do aumento da procura de bioenergia na utilização global dos solos e emissões conexas.   
Sem isto, será impossível verificar se a política está ou não a contribuir efectivamente   para 
a redução de emissões.

Alteração 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do 
n.º 1 serão obtidas em conformidade com 
os requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/20031 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais 
definidos no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

Suprimido

_________
1 JO L 270 de 21.10.03, p. 56.

Or. en

Justificação

Os critérios para práticas agrícolas devem ser os mesmos para produção dentro e fora da 
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UE. Cf. n.º 7-A (novo) (relator Alt.33) e alteração pelos mesmos autores que o complementa. 

Alteração 222
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do n.º 
1 serão obtidas em conformidade com os 
requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/2003 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento.

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos considerados para efeitos do n.º 
1 serão obtidas em conformidade com os 
requisitos e normas previstos nas 
disposições enumeradas no ponto A do 
Anexo III do Regulamento (CE) n.° 
1782/2003 do Conselho na rubrica 
“Ambiente” e em conformidade com os 
requisitos mínimos em termos de boas 
condições agrícolas e ambientais definidos 
no n.° 1 do artigo 5.° do mesmo 
regulamento. Os n.ºs 3 e 4 não se aplicam 
às matérias-primas cultivadas na 
Comunidade.

Or. de

Justificação

O artigo 15.º define normas adicionais para a produção na UE-27, dado que, para além dos 
n.ºs 3 e 4, é necessário cumprir igualmente o n.º 5; por outro lado, no caso das matérias-
primas importadas, apenas se aplicarão os n.ºs 3 e 4. As actuais disposições europeias em 
matéria de protecção da natureza e das águas incluem suficientes requisitos de 
sustentabilidade para a exploração agrícola. Importa, por tal motivo, esclarecer que à 
produção de matérias-primas na UE-27 se aplica apenas o n.º 5. Aí se incluem, de modo 
suficiente, as disposições dos n.ºs 3 e 4.
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Alteração 223
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As matérias-primas agrícolas não 
cultivadas na Comunidade e utilizadas 
para a produção de biocombustíveis e 
outros biolíquidos considerados para 
efeitos do n.º 1 serão obtidas em 
conformidade com normas equivalentes 
às do parágrafo 1 do presente número ou, 
caso tais normas não sejam aplicáveis, em 
conformidade sobretudo com os seguintes 
requisitos, que exercem um impacto sobre 
os recursos naturais a nível global:
(a) a) ausência de aumento significativo 
das emissões susceptíveis de provocar 
acidificação, eutrofização ou destruição 
do ozono, ou que sejam tóxicas; 
(b) ausência de prejuízo significativo para 
as funções e para a fertilidade do solo (p. 
ex. preservação dos níveis de matéria 
orgânica, controlo da erosão), 
(c) ausência de prejuízo significativo para 
a qualidade da água e para o 
fornecimento de água, 
(d) ausência de deterioração significativa 
da diversidade biológica e do ecossistema, 
e
e) utilização razoável, em termos 
ambientais, de fertilizantes e pesticidas.

Or. xm

Justificação

Para as matérias-primas agrícolas cultivadas em países terceiros são necessários requisitos 
correspondentes ou equivalentes aos requisitos em matéria de condicionalidade, a fim de 
garantir a sustentabilidade dos biocombustíveis produzidos a partir das mesmas.
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Alteração 224
Dorette Corbey

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

Justificação

Os Estados-Membros deveriam ser autorizados a acrescentar critérios adicionais aos 
critérios de UE.

Alteração 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 226
Eluned Morgan

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

Justificação

Este artigo contraria os artigos 174.°,175.º e 176.º do Tratado Europeu que estipulam que 
essas medidas não podem obstar a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam 
medidas de protecção mais estritas para efeitos de protecção do ambiente. O texto da 
Comissão comprometeria regimes nacionais existentes de combustíveis renováveis, tais como 
aqueles que podemos encontrar no Reino Unido e nos Países Baixos. 

Alteração 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, 
o mais tardar, até 31 de Dezembro de 
2010. Esse relatório será acompanhado, 
se adequado, de propostas de um sistema 
de sustentabilidade aplicável a outras 
utilizações energéticas da biomassa, a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Os critérios de sustentabilidade para utilização de energia produzida a partir da biomassa 
deveriam ser fixados pela presente directiva.

Alteração 228
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2010. 
Esse relatório será acompanhado, se 
adequado, de propostas de um sistema de 
sustentabilidade aplicável a outras 
utilizações energéticas da biomassa, a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

7. A Comissão apresentará um relatório 
sobre os requisitos de um sistema de 
sustentabilidade aplicável às utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biocombustíveis e outros biolíquidos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2010. 
O relatório terá em conta a 
regulamentação, as normas e os 
princípios em matéria de silvicultura 
sustentável e o trabalho em curso, tendo 
em vista o desenvolvimento de normas 
neste sector. Esse relatório será 
acompanhado, se adequado, de propostas 
de um sistema de sustentabilidade aplicável 
a outras utilizações energéticas da 
biomassa, a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

O eventual alargamento dos critérios de sustentabilidade à biomassa tem de reconhecer a 
regulamentação e os princípios existentes em matéria de silvicultura sustentável, bem como 
as normas em curso de desenvolvimento.  
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Alteração 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A energia produzida a partir de 
biomassa não será considerada para 
efeitos do n.º 1, a menos que tenham sido 
adoptadas medidas eficazes para evitar:
a) a deterioração da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas causada por 
agentes poluentes e quantidades 
excessivas de nutrientes;
b) um consumo de água excessivo em 
zonas em que este recurso é escasso;
c) A poluição atmosférica; 
d) a degradação da qualidade dos solos.
Na produção de matérias-primas para a 
biomassa e em cumprimento do n.º 1, 
quer na Comunidade, quer em países 
terceiros, não serão utilizadas plantas 
geneticamente modificadas nem produtos 
delas derivados.

Or. en

Justificação

Os critérios para práticas agrícolas devem ser os mesmos para produção dentro e fora da 
UE. A alteração baseia-se na Alt.33 do relator, para possibilitar uma melhor compreensão. 

Alteração 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
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ou fora do território da Comunidade, os 
biocombustíveis e os  biolíquidos só serão 
considerados para efeitos do n.° 1 se a 
matéria-prima a partir da qual tiverem 
sido produzidos cumprir os seguintes 
critérios:
a) Cumprimento das normas 
internacionais em matéria de direitos de 
consentimento e de consulta das 
comunidades locais e dos povos indígenas 
e de protecção da criança emanadas das 
agências e das convenções das Nações 
Unidas, 
b) Respeito das normas em matéria de 
Direitos Humanos durante o ciclo de 
produção das matérias-primas,    
Nos termos do artigo 16.º, há que cumprir 
os critérios mencionados no n.º 8, em 
especial mediante a participação em   
sistemas voluntários nacionais ou 
internacionais que estabeleçam normas 
de produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos sustentáveis e garantindo que 
a produção de biocombustíveis e outros 
biolíquidos respeita essas normas. 

Or. en

Justificação

A produção sustentável não deve ser limitada à sustentabilidade ambiental.  Os problemas 
sociais bem documentados e as violações dos direitos humanos ligados à produção de 
biocombustíveis demonstram que as normas sociais devem ser incorporadas nos critérios de 
sustentabilidade da UE para os biocombustíveis.  

Alteração 231
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A.  A Comissão Europeia institui um 
comité de peritos independentes 
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encarregado de  desenvolver um 
mecanismo destinado a avaliar de forma 
exacta e a debruçar-se quer sobre as 
consequências indirectas da bioenergia 
nas alterações da utilização dos solos quer 
sobre as consequências indirectas na 
degradação das florestas naturais e outros 
ecossistemas naturais, mecanismo esse 
que será aplicado, o mais tardar, a partir 
de 31 de Dezembro de 2010. É 
fundamental que as consequências 
indirectas sejam incluídas.

Or. en

Justificação

A produção sustentável não deve ser limitada à sustentabilidade ambiental.  Os problemas 
sociais bem documentados e as violações dos direitos humanos ligados à produção de 
biocombustíveis demonstram que as normas sociais devem ser incorporadas nos critérios de 
sustentabilidade da UE para os biocombustíveis.  

Alteração 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresentará relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 
2010 e 2012 sobre o exercício do método 
de verificação do balanço de massa 
descrito no n.º 1 e a possibilidade de 
prever outros métodos de verificação para 
alguns ou para todos os tipos de matérias-
primas ou biocombustíveis. Na sua 
avaliação, a Comissão terá em conta os 
métodos de verificação nos quais as 
informações sobre as características de 
sustentabilidade não necessitam de ficar 
fisicamente associadas a determinadas 
remessas ou misturas. A avaliação terá 
em conta a necessidade de manter a 

Suprimido
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integridade e eficácia do sistema de 
verificação evitando ao mesmo tempo 
impor uma sobrecarga excessiva para a 
indústria. O relatório será acompanhado, 
se adequado, de propostas de outros 
métodos de verificação, a apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 233
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode decidir que os 
acordos bilaterais e multilaterais entre a 
Comunidade e países terceiros 
demonstram que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos produzidos a partir de 
matérias-primas cultivadas nesses países 
cumprem os critérios de sustentabilidade 
ambiental previstos nos n.ºs 3 ou 4 do 
artigo 15.º.

Suprimido

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais 
que estabelecem normas para a produção 
de produtos de biomassa contêm dados 
exactos para efeitos do n.° 2 do artigo 15.° 
ou demonstram que as remessas de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos nos 
n.°s 3 ou 4 do artigo 15.°.
A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou 
internacionais para a medição das 
poupanças de gases com efeito de estufa 
contêm dados exactos para efeitos do n.° 2 
do artigo 15.°.

Or. de
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Justificação

Não existem critérios a cumprir na celebração de acordos com países terceiros, em especial 
no que diz respeito à apresentação de provas através do balanço de massa.
Os fornecedores de países terceiros terão uma importante vantagem concorrencial sobre os 
fornecedores da UE, se apenas estes forem obrigados a aplicar o oneroso método do balanço 
de massa para fornecerem provas do cumprimento.

Devem ser estabelecidos critérios idênticos, ou pelo menos critérios equivalentes (balanço de 
massa), como prova de cumprimento dos requisitos de sustentabilidade, no caso das 
importações de países terceiros. É indispensável uma aplicação correspondente dos critérios 
de sustentabilidade em vigor na UE. Tal é garantido pelo aditamento ao n.º 5 do artigo 15.º 
(alteração 4).

Alteração 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode decidir que os 
acordos bilaterais e multilaterais entre a 
Comunidade e países terceiros 
demonstram que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos produzidos a partir de 
matérias-primas cultivadas nesses países 
cumprem os critérios de sustentabilidade 
ambiental previstos nos n.ºs 3 ou 4 do 
artigo 15.º.
A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados 
exactos para efeitos do n.° 2 do artigo 15.° 
ou demonstram que as remessas de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos nos 
n.°s 3 ou 4 do artigo 15.°.

4. A Comissão deve velar por que os 
regimes voluntários nacionais ou 
internacionais que estabelecem normas 
para a produção de produtos de biomassa 
contêm dados exactos para efeitos do n.º 2 
do artigo 15.° ou demonstram que as 
remessas de biomassa para a produção de 
energia cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental e social 
previstos no artigo 15.°.

A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou internacionais 
para a medição das poupanças de gases 
com efeito de estufa contêm dados exactos 
para efeitos do n.° 2 do artigo 15.°.

A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou internacionais 
para a medição das poupanças de gases 
com efeito de estufa contêm dados exactos 
para efeitos do artigo 15.°, em 
conformidade com o procedimento de 
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regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 21.º.

Or. en

Alteração 235
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode decidir que os acordos 
bilaterais e multilaterais entre a 
Comunidade e países terceiros 
demonstram que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos produzidos a partir de 
matérias-primas cultivadas nesses países 
cumprem os critérios de sustentabilidade 
ambiental previstos nos n.ºs 3 ou 4 do 
artigo 15.º.

4. A Comissão conclui acordos bilaterais e
multilaterais entre a Comunidade e países 
terceiros que garantem que a energia da 
biomassa produzida a partir de 
matérias-primas cultivadas nesses países 
cumprem os critérios de sustentabilidade 
ambiental previstos nos n.ºs 3, 4, 7.º-A e 8
do artigo 15.º. Os acordos incluem 
medidas para garantir a participação de 
PME.

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados 
exactos para efeitos do n.° 2 do artigo 15.° 
ou demonstram que as remessas de 
biocombustíveis cumprem os critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos nos 
n.°s 3 ou 4 do artigo 15.°.

A Comissão pode decidir que os regimes 
voluntários nacionais ou internacionais que 
estabelecem normas para a produção de 
produtos de biomassa contêm dados 
exactos para efeitos do n.° 2 do artigo 15.° 
ou demonstram que as remessas de energia 
produzida a partir da biomassa cumprem 
os critérios de sustentabilidade ambiental 
previstos nos n.°s 3 ou 4 do artigo 15.°.

A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou internacionais 
para a medição das poupanças de gases 
com efeito de estufa contêm dados exactos 
para efeitos do n.° 2 do artigo 15.°.

A Comissão pode decidir que os regimes 
nacionais, multinacionais ou internacionais 
para a medição das poupanças de gases 
com efeito de estufa contêm dados exactos 
para efeitos do n.° 2 do artigo 15.°.

Or. en
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Justificação

Cf. alteração 33 apresentada por Anders Wijkman que adita o artigo 15.°, n.º 7-A e a 
alteração apresentada por Wijkman, Bowis e Corbey ao artigo 15.°, n.º 8 (novo).

Alteração 236
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão só adoptará decisões nos 
termos do n.º 4 se o acordo ou regime em 
questão corresponder a padrões 
adequados de fiabilidade, transparência e 
auditoria independente. Os regimes para 
a medição das poupanças de gases com 
efeito de estufa devem também obedecer 
aos requisitos metodológicos previstos no 
Anexo VII.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não existem critérios a cumprir na celebração de acordos com países terceiros, em especial 
no que diz respeito à apresentação de provas através do balanço de massa. Os fornecedores 
de países terceiros terão uma importante vantagem concorrencial sobre os fornecedores da 
UE, se apenas estes forem obrigados a aplicar o oneroso método do balanço de massa para 
fornecerem provas do cumprimento.

Devem ser estabelecidos critérios idênticos, ou pelo menos critérios equivalentes (balanço de 
massa), como prova de cumprimento dos requisitos de sustentabilidade, no caso das 
importações de países terceiros. É indispensável uma aplicação correspondente dos critérios 
de sustentabilidade em vigor na UE. Tal é garantido pelo aditamento ao n.º 5 do artigo 15.º 
(alteração 4).
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Alteração 237
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As decisões relativas ao n.º 4 serão 
adoptadas em conformidade com o n.º 2 
do artigo 21.º  e serão válidas por um 
período não superior a 5 anos.  

Suprimido

Or. de

Justificação

Não existem critérios a cumprir na celebração de acordos com países terceiros, em especial 
no que diz respeito à apresentação de provas através do balanço de massa.
Os fornecedores de países terceiros terão uma importante vantagem concorrencial sobre os 
fornecedores da UE, se apenas estes forem obrigados a aplicar o oneroso método do balanço 
de massa para fornecerem provas do cumprimento.

Devem ser estabelecidos critérios idênticos, ou pelo menos critérios equivalentes (balanço de 
massa), como prova de cumprimento dos requisitos de sustentabilidade, no caso das 
importações de países terceiros. É indispensável uma aplicação correspondente dos critérios 
de sustentabilidade em vigor na UE. Tal é garantido pelo aditamento ao n.º 5 do artigo 15.º 
(alteração 4).

Alteração 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As decisões relativas ao n.º 4 serão 
adoptadas em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 21.º  e serão válidas por um período 
não superior a 5 anos.

6. As decisões relativas ao n.º 4 serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º e 
serão válidas por um período não superior 
a 5 anos. As decisões podem ser revogadas 
por iniciativa da Comissão, do comité 
previsto no n.º 2 do artigo 21.º ou do 
Parlamento Europeu, a qualquer 
momento em que seja posta em causa a 
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fiabilidade do sistema.

Or. en

Alteração 239
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As decisões relativas a essas acções são 
adoptadas nos termos do n.º 2 do artigo 
21.º e serão válidas por um período não 
superior a 5 anos.

6. As decisões relativas a essas acções são 
adoptadas nos termos do n.º 2 do artigo 
21.º e serão válidas por um período não 
superior a 5 anos.  Estas decisões podem 
igualmente ser revogadas mais cedo, se 
houver provas de que as normas em 
matéria de sustentabilidade são violadas 
ou se os regimes e os acordos não 
garantirem padrões adequados de 
fiabilidade, transparência e auditoria 
independente numa base regular e 
frequente. 

Or. en

Justificação

O artigo 16.º, n.º.6 prevê que as decisões para incluir acordos e regimes internacionais não 
sejam válidas por mais de cinco anos.  Estas decisões devem igualmente ser revogadas mais 
cedo, se houver provas de que os regimes e os acordos não cumprem os critérios necessários 
ou padrões adequados de fiabilidade, transparência e auditoria independente.

Alteração 240
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando um operador económico 
fornecer provas ou dados obtidos em 

Suprimido
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conformidade com um acordo ou regime 
que tenha sido objecto de decisão nos 
termos do n.º 4, um Estado-Membro não 
exigirá que o fornecedor apresente provas 
adicionais do cumprimento do 
correspondente critério de 
sustentabilidade ambiental.

Or. de

Justificação

Não existem critérios a cumprir na celebração de acordos com países terceiros, em especial 
no que diz respeito à apresentação de provas através do balanço de massa.
Os fornecedores de países terceiros terão uma importante vantagem concorrencial sobre os 
fornecedores da UE, se apenas estes forem obrigados a aplicar o oneroso método do balanço 
de massa para fornecerem provas do cumprimento.

Devem ser estabelecidos critérios idênticos, ou pelo menos critérios equivalentes (balanço de 
massa), como prova de cumprimento dos requisitos de sustentabilidade, no caso das 
importações de países terceiros. É indispensável uma aplicação correspondente dos critérios 
de sustentabilidade em vigor na UE. Tal é garantido pelo aditamento ao n.º 5 do artigo 15.º 
(alteração 4).

Alteração 241
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso a Comissão não permita tomar em 
conta uma fonte em conformidade com a 
presente disposição, deverá prever um 
período de tempo adequado, de pelo 
menos um ano, para a entrada em vigor 
da decisão.

Or. de

Justificação

A proibição imediatamente efectiva pela Comissão da tomada em conta de uma fonte para os 
biocombustíveis interferiria nos contratos de aprovisionamento existentes. Por conseguinte, é 
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necessário prever para isso uma fase de transição, de forma a criar um equilíbrio entre o 
planeamento e a segurança do aprovisionamento, por um lado, e os critérios de 
sustentabilidade por outro.

Alteração 242
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 17 – título 

Texto da Comissão Alteração

Cálculo do impacto dos biocombustíveis e 
outros biolíquidos nos gases com efeito de 

estufa

Cálculo do impacto da energia da 
biomassa nos gases com efeito de estufa

Or. en

Justificação

As alterações  indirectas da utilização dos solos significam que quando a terra é utilizada 
para produção de biocombustível em vez da produção alimentar numa determinada parte do 
mundo, a produção alimentar aumenta à custa de florestas tropicais ou de outros solos não 
agrícolas para substituir a produção alimentar perdida. Ora, isto tem um  impacto negativo 
no desempenho dos biocombustíveis no que toca aos gases com efeito de estufa e a Comissão 
não tem este aspecto em conta. Por conseguinte, é necessário introduzir um factor que 
deduza o impacto da mudança indirecta da utilização dos solos dos valores reais ou 
implícitos dos biocombustíveis.  O factor constituirá um incentivo para utilizar colheitas mais 
eficientes e fazer um uso dos solos também mais eficiente.

Alteração 243
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e outros biolíquidos para 
efeitos do n.° 2 do artigo 1.° é calculada do 
seguinte modo:

1. A poupança de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização da 
energia da biomassa para efeitos do n.° 2 
do artigo 1.° é calculada do seguinte modo:
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Or. en

Justificação

As alterações indirectas da utilização dos solos significam que quando a terra é utilizada 
para produção de biocombustível em vez da produção alimentar numa determinada parte do 
mundo, a produção alimentar aumenta à custa de florestas tropicais ou de outros solos não 
agrícolas para substituir a produção alimentar perdida. Ora, isto tem um  impacto negativo 
no desempenho dos biocombustíveis no que toca aos gases com efeito de estufa e a Comissão 
não tem este aspecto em conta. Por conseguinte, é necessário introduzir um factor que 
deduza o impacto da mudança indirecta da utilização dos solos dos valores reais ou 
implícitos dos biocombustíveis.  O factor constituirá um incentivo para utilizar colheitas mais 
eficientes e fazer um uso dos solos também mais eficiente.

Alteração 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Justificação

Deve ser preferida a utilização dos valores reais.   A utilização de valores implícitos 
discriminados é possível para determinadas fases do processo de produção.
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Alteração 245
Dorette Corbey

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;

(a) Para a energia da biomassa, 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 da energia a 
partir da biomassa, utilizando esse valor 
implícito multiplicado pelo factor de 
alteração indirecta da utilização dos solos;

Or. en

Justificação

As alterações indirectas da utilização dos solos significam que, sempre que o solo é afectado
à produção de biocombustível em vez de à produção alimentar, numa determinada parte do 
globo, a produção alimentar aumenta em detrimento da floresta tropical ou de outros solos 
não agrícolas, para substituir a produção alimentar perdida. Isto tem um impacto negativo 
no desempenho dos biocombustíveis no que toca aos gases com efeito de estufa (GEE), e a 
Comissão não tem este aspecto em conta. Por conseguinte, é necessário introduzir um factor 
que deduza o impacto da alteração indirecta da utilização dos solos dos valores reais ou 
implícitos dos biocombustíveis no que toca aos GEE. Este factor constituirá um incentivo 
para a utilização de culturas mais eficazes e para um uso dos solos também mais eficaz.

Alteração 246
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Utilizando um valor real calculado em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida na Parte C do Anexo VII; ou

(b) Utilizando um valor real calculado em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida na Parte C do Anexo VII,
multiplicado pelo factor de alteração
indirecta da utilização dos solos; ou
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Or. en

Justificação

As alterações indirectas da utilização dos solos significam que, sempre que o solo é afectado
à produção de biocombustível em vez de à produção alimentar, numa determinada parte do
globo, a produção alimentar aumenta em detrimento da floresta tropical ou de outros solos 
não agrícolas, para substituir a produção alimentar perdida. Isto tem um impacto negativo 
no desempenho dos biocombustíveis no que toca aos gases com efeito de estufa (GEE), e a 
Comissão não tem este aspecto em conta. Por conseguinte, é necessário introduzir um factor 
que deduza o impacto da alteração indirecta da utilização dos solos dos valores reais ou 
implícitos dos biocombustíveis no que toca aos GEE. Este factor constituirá um incentivo 
para a utilização de culturas mais eficazes e para um uso dos solos também mais eficaz.

Alteração 247
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

c) Utilizando um valor calculado em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida na Parte C do Anexo VII 
como a soma dos valores reais para 
algumas das fases do processo de produção 
e os valores implícitos discriminados que 
constam das Partes D ou E do Anexo VII 
para as outras fases do processo de 
produção. 2.

c) Utilizando um valor calculado em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida na Parte C do Anexo VII 
como a soma dos valores reais para
algumas das fases do processo de produção 
e os valores implícitos discriminados que 
constam das Partes D ou E do Anexo VII 
para as outras fases do processo de 
produção. Isto pressupõe que o processo 
de produção seja idêntico ao processo de 
produção que se baseia nos valores 
implícitos discriminados estabelecidos na 
Parte D ou E do Anexo VII para as outras 
fases do processo de produção.

Or. de

Justificação

Os valores foram, obviamente, determinados tendo em conta as atribuições a serem 
efectuadas no processo de produção em causa (com base em determinadas configurações de 
instalações e em factores de conversão). Por conseguinte, estes valores apenas podem ser 
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aplicados em processos de produção e instalações de conversão idênticos. A sua utilização 
em circunstâncias diferentes deve ser excluída.

Alteração 248
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Utilizando um valor calculado em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida na Parte C do Anexo VII 
como a soma dos valores reais para 
algumas das fases do processo de produção 
e os valores implícitos discriminados que
constam das Partes D ou E do Anexo VII 
para as outras fases do processo de 
produção. 2.

(c) Utilizando um valor calculado em 
conformidade com a metodologia 
estabelecida na Parte C do Anexo VII 
como a soma dos valores reais para 
algumas das fases do processo de produção 
e os valores implícitos discriminados que 
constam das Partes D ou E do Anexo VII 
para as outras fases do processo de 
produção, multiplicado pelo factor de 
alteração indirecta da utilização dos solos;

Or. en

Justificação

As alterações indirectas da utilização dos solos significam que, sempre que o solo é afectado
à produção de biocombustível em vez de à produção alimentar, numa determinada parte do 
globo, a produção alimentar aumenta em detrimento da floresta tropical ou de outros solos 
não agrícolas, para substituir a produção alimentar perdida. Isto tem um impacto negativo 
no desempenho dos biocombustíveis no que toca aos gases com efeito de estufa (GEE), e a 
Comissão não tem este aspecto em conta. Por conseguinte, é necessário introduzir um factor 
que deduza o impacto da alteração indirecta da utilização dos solos dos valores reais ou 
implícitos dos biocombustíveis no que toca aos GEE. Este factor constituirá um incentivo 
para a utilização de culturas mais eficazes e para um uso dos solos também mais eficaz.

Alteração 249
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O factor de alteração indirecta da 



AM\727647PT.doc 127/164 PE407.817v01-00

PT

utilização dos solos é calculado de dois em 
dois anos, dividindo-se o aumento da 
utilização dos solos ligada à produção de 
energia a partir de géneros alimentícios
ou de matérias-primas pelo aumento da
utilização dos solos ligada à produção de 
géneros alimentícios e de matérias-
primas, acrescido do aumento resultante 
da produção de energia a partir da 
biomassa.
O factor corresponde a 1.0 no momento 
da entrada em vigor da presente directiva, 
sendo calculado pela primeira vez dois 
anos mais tarde, com base em dados 
relativos à utilização dos solos a nível 
mundial e às alterações na utilização dos 
solos.
Antes de 2010, a Comissão publicará o 
método de cálculo do factor de alteração 
indirecta da utilização dos solos, tendo em 
conta, se for caso disso, a eventual 
necessidade de excluir solos degradados e
uma forma de diferenciação dos vários 
tipos de solos ou de utilização dos solos.

Or. en

Justificação

As alterações indirectas da utilização dos solos significam que, sempre que o solo é afectado
à produção de biocombustível em vez de à produção alimentar, numa determinada parte do 
globo, a produção alimentar aumenta em detrimento da floresta tropical ou de outros solos 
não agrícolas, para substituir a produção alimentar perdida. Isto tem um impacto negativo 
no desempenho dos biocombustíveis no que toca aos gases com efeito de estufa (GEE), e a 
Comissão não tem este aspecto em conta. Por conseguinte, é necessário introduzir um factor 
que deduza o impacto da alteração indirecta da utilização dos solos dos valores reais ou 
implícitos dos biocombustíveis no que toca aos GEE. Este factor constituirá um incentivo 
para a utilização de culturas mais eficazes e para um uso dos solos também mais eficaz.
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Alteração 250
Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) São tidas em conta as emissões 
causadas por alterações indirectas da 
utilização dos solos, referidas na parte C 
do Anexo VII, a menos que a produção se 
baseie em matérias-primas, incluindo 
resíduos, que não exigem a utilização de 
terras aráveis, de pastagem ou de culturas 
permanentes. 

Or. en

Justificação

As emissões causadas por alterações indirectas da utilização dos solos não estão cobertas 
pela proposta da Comissão. Recentes trabalhos de investigação mostram que estas emissões 
podem ser importantes. As emissões devem por isso ser tidas em conta, para além dos valores 
implícitos, bem como todos os valores calculados.

Alteração 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar até 31 de Março de 2010, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório incluindo uma lista
das entidades do seu território 
classificadas ao nível NUTS 2 do 
Regulamento (CE) n.º 1059/2003 caso 
seja possível esperar que as emissões 
típicas de gases com efeito de estufa 
provenientes do cultivo de matérias-
primas agrícolas sejam inferiores ou 
iguais às emissões notificadas na rubrica 
“Cultivo” da Parte C do Anexo VII,

2. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2009, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão uma lista dos solos
abandonados, degradados ou marginais 
em que a produção de culturas 
energéticas poderia proporcionar um 
benefício líquido de carbono,
acompanhada de uma descrição do método 
e dos dados utilizados para elaborar essa 
lista. O método terá em conta as 
características do solo, o clima e o 
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acompanhada de uma descrição do método 
e dos dados utilizados para elaborar essa 
lista. O método terá em conta as 
características do solo, o clima e o 
rendimento previsto da matéria-prima.

rendimento previsto da matéria-prima.

___________

1 JO L 154 de 21.06.03, p. 1.

Or. en

Alteração 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os valores implícitos indicados na Parte 
A do Anexo VII para os biocombustíveis, 
e os valores implícitos discriminados 
para o cultivo na Parte D do Anexo VII 
para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos, aplicam-se apenas quando as 
suas matérias-primas forem cultivadas:

3. Os valores implícitos indicados na Parte 
D do Anexo VII para os combustíveis para 
transportes e os combustíveis líquidos a 
partir da biomassa só podem aplicar-se
quando as suas matérias-primas forem 
cultivadas:

Or. en

Justificação

A opção preferível corresponde aos valores reais. Os valores implícitos discriminados para o 
cultivo só devem ser aplicados quando as matérias-primas sejam provenientes de países 
terceiros e de solos abandonados, degradados ou marginais, referidos no n.º 2.
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Alteração 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. São tidas em conta as emissões 
causadas por alterações indirectas da 
utilização dos solos, referidas na parte C 
do Anexo VII, a menos que a produção se 
baseie em matérias-primas, incluindo 
resíduos, que não exigem a utilização de 
terras aráveis, de pastagem ou de culturas 
permanentes.

Or. en

Justificação

As emissões de GEE causadas por alterações indirectas de utilização dos solos aplicam-se a 
todos os combustíveis para transportes produzidos a partir da biomassa, excepto a partir de 
matérias-primas provenientes de solos abandonados, degradados ou marginais, desde que os 
produtores possam comprovar um benefício líquido de carbono associado à alteração directa 
da utilização dos solos.

Alteração 254
Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2012, a Comissão apresentará relatório 
sobre os valores típicos e implícitos 
estimados na Parte B e Parte E do Anexo 
VII, dando especial atenção às emissões
dos transportes e dos processos de 
transformação, e pode, se necessário, 
decidir corrigir os valores. Esta medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, será 
adoptada em conformidade com o 

4. O mais tardar até 31 de Dezembro de 
2010 e, posteriormente, de dois em dois 
anos, a Comissão procederá a uma 
revisão dos valores típicos e implícitos 
previstos no Anexo VII, dando especial 
atenção às emissões do cultivo. No que se 
refere aos valores típicos e implícitos para 
o cultivo, a Comissão apresentará, até 31 
de Dezembro de 2010, uma nova série de 
valores reais e implícitos que reflictam as 
condições regionais e climáticas. No 
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procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º.

processo de revisão, será solicitado o 
parecer dos produtores de países terceiros 
e da Comunidade. Além disso, a Comissão 
avaliará e, se for o caso, proporá valores 
típicos e implícitos para o cultivo que 
utilizem métodos sustentáveis de 
agricultura biológica. 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. Os 
valores relativos às emissões causadas 
pela alteração indirecta da utilização dos 
solos referidos no Anexo VII parte C são 
igualmente revistos e adaptados aos
factores específicos relativos à utilização 
dos solos e/ou de matérias-primas.   

Or. en

Justificação

A Comissão propõe valores muito gerais (médias globais) para as culturas, que estão longe 
de reflectir as amplas variações de ordem física. É difícil medir as emissões reais das 
culturas, e isso é muito dispendioso para os operadores económicos. A Comissão deveria, por 
isso, propor valores implícitos à escala regional para a produção, valores esses que 
traduzissem essas diferenças com mais rigor. Além disso, os valores relativos às emissões 
causadas pelas alterações indirectas da utilização dos solos deveriam ser adaptadas às 
necessidades inerentes à utilização dos solos em relação a certas matérias-primas.

Alteração 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se a contribuição de um factor para as 
emissões globais for pequena, ou se a 
variação for limitada, ou se o custo ou 
dificuldade de estabelecer valores reais 
for elevado, os valores implícitos serão os 

(a) Se a contribuição de um factor para as 
emissões globais for inferior a 5%, ou se a 
variação for praticamente inexistente, os 
valores implícitos serão os típicos dos 



PE407.817v01-00 132/164 AM\727647PT.doc

PT

típicos dos processos normais de produção; processos normais de produção;

Or. en

Justificação

São necessárias orientações mais precisas, a fim de rever os valores implícitos em 
comitologia.

Alteração 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em todos os outros casos, os valores 
implícitos são conservadores quando 
comparados com os dos processos 
normais de produção.

(b) Em todos os outros casos, os valores 
implícitos representarão 90 % dos 
valores relativos aos processos de 
produção.

Or. en

Justificação

Os valores implícitos devem ser fixados de acordo com um princípio coerente. Além disso, a 
fim de não beneficiar os produtores com pior desempenho, esses valores devem ser 
conservadores.

Alteração 257
Hanne Dahl

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros podem converter 
o objectivo para os biocombustíveis em 
energia renovável, como a energia solar e 
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eólica, para a produção de electricidade.

Or. da

Alteração 258
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros tomam 
providências a fim de garantirem
suficientes possibilidades de alimentação 
de combustível aos veículos com taxas 
nulas de emissões.  

Or. en

Justificação

A penetração de tecnologias promissoras é frequentemente entravada pela ausência de infra-
estruturas. A falta de possibilidades de alimentação dos veículos eléctricos ou a hidrogénio é 
uma das razões que dissuadem os consumidores a comprá-los.

Alteração 259
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.ºs 2 e 3 aplicam-se 
respectivamente aos tipos de gasolina que 
contêm bioetanol.

Or. de
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Justificação

Para alcançar os objectivos em matéria de biocombustíveis, a total disponibilidade de 
gasolina com componentes de biocombustíveis em todas as estações de serviço é 
indispensável.

Alteração 260
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para demonstrar o cumprimento das 
obrigações nacionais de energias 
renováveis impostas aos operadores, a 
contribuição dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos, detritos, 
material celulósico não alimentar e 
material lignocelulósico será considerada 
como o dobro da contribuição dos outros 
biocombustíveis.

Suprimido

Or. de

Justificação

Através da dupla contabilização dos biocombustíveis não convencionais pretende-se 
melhorar a sua rentabilidade, tal como disposto no considerando 49. Em consequência, as 
poupanças de emissões hipotéticas são contabilizadas, o que significa que 50% das 
poupanças de emissões contabilizadas não existem na realidade. A dupla contabilização 
constitui uma grave interferência na concorrência entre biocombustíveis para alcançarem um 
nível ideal de poupança de emissões, favorecendo desta forma os biocombustíveis não 
convencionais. Os biocombustíveis não convencionais estão amplamente excluídos da 
concorrência a nível da protecção do clima. Não se afigura possível justificar objectivamente 
a dupla contabilização com a necessidade de uma melhoria da rentabilidade de 
biocombustíveis não convencionais. A protecção do clima só pode ser alcançada mediante 
uma poupança real de emissões. Os problemas relacionados com a rentabilidade apenas 
podem ser resolvidos através de medidas económicas como, por exemplo, incentivos fiscais 
ou apoio ao investimento. A legalidade jurídica da dupla contabilização afigura-se duvidosa, 
pois poderia considerar-se arbitrária a limitação da concorrência com base numa hipotética 
poupança de emissões. Independentemente do acima exposto, nada justificaria 
objectivamente uma contabilização dupla uniforme, que não tenha em conta os diferentes 
graus de rentabilidade em casos específicos.
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Alteração 261
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para demonstrar o cumprimento das 
obrigações nacionais de energias 
renováveis impostas aos operadores, a 
contribuição dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos, detritos, 
material celulósico não alimentar e 
material lignocelulósico será considerada 
como o dobro da contribuição dos outros 
biocombustíveis.

4. A  contribuição dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos, detritos, 
material celulósico não alimentar e 
material lignocelulósico, e dos 
biocombustíveis que proporcionam uma 
poupança de emissões de GEE superior a 
50% em relação aos seus equivalentes 
fósseis, e cujas características os 
permitem misturar, respeitando as normas 
europeias CEN  aplicáveis à gasolina e ao 
gasóleo, em percentagens superiores aos 
limites aplicáveis ao bioetanol e ao 
biodiesel, será considerada como o dobro 
da contribuição dos outros 
biocombustíveis.

Or. en

Justificação

A gama de biocombustíveis elegíveis para efeitos desta "categoria de ponta" deve ser 
alargada aos biocombustíveis que, pelas suas características, possam ser misturados na 
gasolina e no gasóleo normais em percentagens mais elevadas que os biocombustíveis 
correntes (bioetanol e biodiesel (FAME)), de modo a favorecer uma maior utilização de 
biocombustíveis na frota existente de veículos e a minimizar a necessidade de uma infra-
estrutura de distribuição suplementar.

Alteração 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para demonstrar o cumprimento das 4. Para garantir a parte de energia 
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obrigações nacionais de energias 
renováveis impostas aos operadores, a 
contribuição dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos, detritos, 
material celulósico não alimentar e 
material lignocelulósico será considerada 
como o dobro da contribuição dos outros 
biocombustíveis.

produzida a partir de fontes renováveis 
referida no artigo 3.º e no Anexo I, a 
contribuição dos combustíveis para 
transportes produzidos a partir de 
resíduos, detritos, material celulósico não 
alimentar e material lignocelulósico pode 
beneficiar de uma ajuda dos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 263
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os mecanismos de ajuda dos 
Estados-Membros aos biocombustíveis 
devem promover, em especial, os 
biocombustíveis que permitem uma 
poupança de gases com efeito de estufa 
superior à prevista no artigo 15.°, n.° 2.

Or. en

Alteração 264
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão apresentará, o mais 
tardar até 31 de Dezembro de 2009, 
propostas adequadas com vista a lograr 
uma abordagem equilibrada entre a 
produção interna e a importação. 

Or. xm
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Justificação

É necessário criar instrumentos jurídicos o quanto antes para obviar ao problema do 
dumping a grande escala do biodiesel subsidiado e dos consideráveis níveis de importação de 
bioetanol de apenas um país, que supera 40% da produção da UE, para aumentar a 
segurança do aprovisionamento energético. Se se esperar até 2012, tal como proposto no 
artigo 20.º, corre-se o risco de criar graves danos estruturais no sector da indústria. 

Alteração 265
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A introdução e o funcionamento de 
regimes de apoio e outras medidas de 
promoção de energia proveniente de fontes 
renováveis, e quaisquer evoluções das 
medidas em relação às estabelecidas no 
plano de acção nacional do Estado-
Membro;

(b) A introdução e o funcionamento de 
regimes de apoio e outras medidas de 
promoção de energia proveniente de fontes 
renováveis, em especial de medidas 
destinadas a informar os cidadãos sobre 
as energias renováveis disponíveis, e 
quaisquer evoluções das medidas em 
relação às estabelecidas no plano de acção 
nacional do Estado-Membro;

Or. en

Alteração 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) As poupanças líquidas estimadas de 
gases com efeito de estufa devidas à 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis.

(k) As poupanças líquidas estimadas de 
gases com efeito de estufa devidas à 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis, incluindo o impacto sobre as 
existências de carbono ligado à alteração
directa ou indirecta da utilização dos 
solos.

Or. en
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Alteração 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão manterá um diálogo e 
intercâmbio de informações com 
organizações de países terceiros e com 
organizações de produtores e consumidores 
de biocombustíveis no que respeita à 
aplicação geral das medidas previstas na 
presente directiva relativas aos 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

2. A Comissão manterá um diálogo e 
intercâmbio de informações com 
organizações de países terceiros,
organizações não governamentais de 
índole ambiental ou social, e com 
organizações de produtores e consumidores 
de biocombustíveis no que respeita à 
aplicação geral das medidas previstas na 
presente directiva relativas à energia 
produzida a partir da biomassa.

Or. en

Alteração 268
Johannes Lebech

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão manterá um diálogo e 
intercâmbio de informações com 
organizações de países terceiros e com 
organizações de produtores e consumidores 
de biocombustíveis no que respeita à 
aplicação geral das medidas previstas na 
presente directiva relativas aos 
biocombustíveis e outros biolíquidos.

2. A Comissão manterá um diálogo e 
intercâmbio de informações com 
organizações de países terceiros e com 
organizações de produtores de produtores e 
consumidores de biomassa, assim como 
organizações de interesse público, no que 
respeita à aplicação geral das medidas
previstas na presente directiva relativas à 
biomassa. 

Or. en
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Alteração 269
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os benefícios e custos ambientais 
relativos de diferentes biocombustíveis, os 
efeitos nos mesmos das políticas 
comunitárias de importação e as formas de 
alcançar uma abordagem equilibrada 
entre produção interna e exportação;

a) Os benefícios e custos ambientais 
relativos de diferentes biocombustíveis, os 
efeitos nos mesmos das políticas 
comunitárias de importação; 

Or. de

Justificação

Não existem razões que justifiquem esperar até 2012 para elaborar um relatório sobre os 
efeitos dos biocombustíveis sobre a segurança do aprovisionamento energético e os meios 
para se alcançar uma abordagem equilibrada entre a produção interna e a importação.

Alteração 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O impacto da política da UE em 
matéria de biocombustíveis na alteração 
directa ou indirecta da utilização dos 
solos e uma estimativa das emissões de 
carbono associadas, e

Or. de
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Alteração 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O impacto da procura crescente de 
biomassa nos sectores utilizadores de 
biomassa.

(d) O impacto da política da UE em 
matéria de biocombustíveis nos conflitos 
territoriais e nas deslocações de
populações dentro dos países 
exportadores.

Or. en

Justificação

A Comissão não tem em conta o impacto social na sua análise. Além disso, no que toca ao 
impacto na segurança dos alimentos, importa distinguir entre os efeitos nos países 
produtores de biocombustíveis que exportam para a UE e os países terceiros que podem 
sofrer repercussões através da inflação dos preços mundiais dos géneros.

Alteração 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) a disponibilidade e a investigação 
no domínio dos biocombustíveis 
fabricados a partir de resíduos, algas, 
materiais celulosos não alimentares e 
materiais ligno-celulosos, bem como as 
questões de sustentabilidade relativas à 
utilização destes biocombustíveis, tendo 
em conta a hierarquia de resíduos. 

Or. en

Justificação

Os biocombustíveis de segunda geração podem acabar por trazer algumas questões de 
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sustentabilidade. Muitos destes biocombustíveis estão enumerados como espécies invasivas, 
ou exigem grandes quantidades de água. Os biocombustíveis fabricados a partir de resíduos 
também podem suscitar algumas questões de sustentabilidade, ou seja, contribuírem para 
uma maior degradação dos solos, na medida em que são frequentemente utilizados para 
devolver nutrientes  e carbono à terra. A hierarquia de resíduos, que dá prioridade à 
reutilização e à reciclagem sobre a utilização para fins de energia, deve ser tomada como 
princípio orientador neste contexto. Actualmente, há uma tecnologia muito limitada para os 
biocombustíveis fabricados a partir de resíduos, pelo que há tempo para esclarecer quais os 
resíduos que podem ser tidos em conta e que medidas existem para assegurar a recolha 
sustentável destes materiais.

Alteração 273
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A disponibilidade de 
biocombustíveis derivados de qualquer 
tipo de celulose, hemicelulose, ou lenhina, 
produzidos a partir de biomassa 
renovável.

Or. en

Alteração 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) o impacto de política comunitária 
no sector dos biocombustíveis na 
alteração da utilização directa e indirecta 
dos solos e uma estimativa das emissões 
de carbono associadas.

Or. en
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Justificação

A apresentação de relatórios deve igualmente incluir uma avaliação completa dos impactos 
do aumento da procura de bioenergia na utilização global dos solos e emissões conexas.   
Sem isto, será impossível verificar se a política está ou não a contribuir efectivamente   para 
a redução de emissões.

Alteração 275
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) os efeitos indirectos das alterações 
na afectação do solo (transposição da 
anterior afectação para uma área 
diferente contendo um elevado nível de 
carbono armazenado).

Or. de

Justificação

Não é possível ainda incluir os efeitos indirectos das alterações na afectação do solo no 
método de cálculo. Tem sido realizada uma investigação científica preliminar e um debate 
intensivo por parte de peritos a este respeito. Contudo, este debate não atingiu ainda um grau 
de maturidade suficiente para que se tenha à disposição uma metodologia para abordar este 
problema, que seja persuasiva e suficientemente segura a nível de repercussões nos fluxos 
comerciais e na utilização do solo.

Alteração 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Proporá, se necessário, medidas 
correctivas.

Se forem detectados quaisquer impactos 
ambientais ou sociais negativos, proporá 
medidas correctivas no prazo de 2 meses.
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Or. en

Alteração 277
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Proporá, se necessário, medidas 
correctivas.

Se se verificar a ocorrência de qualquer 
impacto negativo, a Comissão propõe  
medidas correctivas para ajustar as metas 
relativas à biomassa, em conformidade 
com o disposto no artigo 3.º. A Comissão 
suspende de imediato o objectivo de 
alcançar essas metas, caso o objectivo 
comunitário em matéria de 
biocombustíveis desencadeie um impacto 
adverso, tal como consta da alínea c). A 
Comissão publicará – após a consulta à 
FAO – uma comunicação, dando conta 
das condições específicas ao abrigo das 
quais as metas são suspensas.

Or. en

Justificação

Há que deixar claro que a produção alimentar prevalece sobre a produção de 
biocombustíveis.

Alteração 278
Hanne Dahl

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A União Europeia deverá introduzir 
uma taxa comum mínima sobre o CO2, 
que será utilizada para financiar o 
desenvolvimento, a investigação e a 
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conversão para fontes de energia 
renováveis, como as energias solar, eólica 
e das ondas.

Or. da

Alteração 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I – letra B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Trajectória indicativa B. Trajectória da meta intermédia 
vinculativa

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

A trajectória da meta intermédia 
vinculativa referida no n.º 2 do artigo 3.º 
deve 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 metas intermédias vinculativas. 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.

Alteração 280
Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo I – letra B – parte introdutória

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 

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

Or. de

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 indicativa proposta na parte B do anexo I começa a um nível muito baixo, 
deixando as maiores quotas de energias renováveis para os últimos anos antes de 2020. Se 
esta orientação não for cumprida, os Estados-Membros terão grande dificuldade em atingir a 
meta de 2020. Nesta óptica, a referida meta deve ser considerada um mínimo indispensável.

Alteração 281
Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo IV – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os critérios referidos no n.º 3 do artigo 13.º 
serão os seguintes: 

Os critérios referidos no n.º 3 do artigo 13.º 
só se aplicam aos sistemas de certificação:

Or. de

Justificação

A certificação dos instaladores que é objecto do anexo IV só é necessária nos Estados-
Membros em que não existam sistemas de qualificação profissional eficazes. Para as 
empresas, o facto de a estes sistemas de qualificação, muito exigentes em termos de conteúdo 
e de tempo, se juntar uma nova certificação obrigatória só criará novos obstáculos 
burocráticos inúteis. Se forem necessárias novas qualificações e a sua actualização, estas 
podem ser obtidas no mercado no âmbito de formações profissionais de carácter voluntário.
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Alteração 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte A

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII, Parte A, suprimido

Or. en

Justificação

Os cálculos relativos aos gases com efeito de estufa devem basear-se em valores reais, de 
molde a estimularem a inovação em prol de um melhor desempenho neste domínio. A 
utilização de valores discriminados em diferentes fases pode ser feita em determinados 
circunstâncias.

Alteração 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII – parte B

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII, Parte B, suprimido

Or. en

Justificação

Em especial, no caso da nova geração de combustíveis líquidos a partir de biomassa, o 
cálculo relativo aos gases com efeito de estufa devem basear-se em valores reais, de molde a 
estimular a inovação em prol de um melhor desempenho neste domínio. Seria questionável 
estabelecer valores fixos na Directiva para produtos que não estão comercialmente 
disponíveis, uma vez que isso não constituiria senão uma recompensa para os piores 
desempenhos e poderia desorientar de forma grave os consumidores e as políticas.
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Alteração 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  

em que em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

= emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

= emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

eiluc = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a 
alterações indirectas da utilização dos 
solos;
esca = poupança de emissões resultante da 
acumulação de carbono nos solos graças 
a uma melhor gestão agrícola;

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;

etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;

eu = emissões do combustível na 
utilização;

eccs = poupança de emissões resultante 
da captação e fixação de carbono;
eccr = poupança de emissões resultante 
da captação e substituição de carbono; e
eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.
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Or. en

Alteração 285
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea

em que em que

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;
etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;

eu = emissões do combustível na utilização; eu = emissões do combustível na utilização;
eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração

eesea = poupança de emissões resultante do 
comércio de direitos de emissão.

Or. de
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Justificação

Não é tida em conta a poupança de emissões no âmbito do sistema de comércio de direitos de 
emissão de CO2. A exclusão do comércio de direitos de emissão de CO2 não é coerente sob o 
ponto de vista da metodologia. Não parece haver qualquer razão para não se ter em conta a 
redução das emissões de CO2 necessária para a venda de direitos de emissão de CO2. Do 
mesmo modo, não se pode excluir a possibilidade de a poupança de emissões ser duplamente 
tida em conta aquando da venda de direitos de emissão de CO2 por parte de produtores de 
biocombustíveis e de outros fornecedores de tais direitos em países terceiros.

Alteração 286
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  
em que em que

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

= emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos;

esca = poupança de emissões resultante da 
acumulação de carbono nos solos graças 
a uma melhor gestão agrícola;

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;

etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;
eu = emissões do combustível na 
utilização;

eu = emissões do combustível na 
utilização;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;
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eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eccu = poupança de emissões resultante da 
captação e utilização de carbono; e

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee = poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

Or. en

Justificação

O papel do carbono armazenado nos solos deve ser tido em conta de forma mais explícita. 
Este aspecto é importante dado que certas culturas, nomeadamente as perenes, podem 
contribuir para aumentar a quantidade de carbono armazenado nos solos. No caso de terras 
degradadas ou marginais, pouco férteis, este aumento pode contribuir para tornar produtivos 
os solos degradados.

Alteração287
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

1. As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes da produção e 
utilização de combustíveis para transportes, 
biocombustíveis e outros biolíquidos são 
calculadas pela seguinte fórmula:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

em que em que
E = emissões totais da utilização do 
combustível;

E = emissões totais da utilização do 
combustível;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

eec = emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas;

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

el = emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos;

ep = emissões do processamento; ep = emissões do processamento;

etd = emissões do transporte e distribuição; etd = emissões do transporte e distribuição;
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eu = emissões do combustível na utilização; eu = emissões do combustível na utilização;
eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccs = poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono;

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eccr = poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono; e

eee= poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

eee= poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração.

Or. fr

Justificação

O documento não pondera as reduções de emissões de gases com efeito de estufa obtidas 
através do sistema de troca de quotas de emissão de CO2. Não é coerente excluir a troca de 
quotas de emissão de CO2, como propõe a Comissão. Também não é de excluir que as 
reduções de emissões de gases com efeito de estufa sejam contabilizadas duas vezes quando 
os direitos de emissão de CO2 sejam vendidos em países terceiros por produtores de 
biocombustíveis. Torna-se, por conseguinte, necessário completar o ponto 1 com uma 
categoria suplementar.

Alteração288
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a fase de produção agrícola, as 
emissões de N20 resultantes da aplicação 
dos adubos azotados são estimadas em 1% 
para as emissões directas e 0,33% para as 
emissões indirectas. Geralmente – mais 
ainda com o desaparecimento do pousio -
as culturas energéticas não se 
desenvolvem em terras não cultivadas, 
substituindo, pelo contrário, outros 
cultivos que também são emissores de 
N20. Seria conveniente, por conseguinte, 
afectar às culturas energéticas apenas um 
diferencial de emissões de N20, quando tal 
diferencial exista.
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Or. fr

Justificação

Não é referido o método utilizado para calcular as emissões de N2O a ter em conta nas 
diferentes fileiras de produção nem é indicada qualquer referência a ter em conta nestes 
cálculos. Julgamos, por conseguinte, ser necessário recorrer ao método utilizado pelo GIEC 
(no documento IPCC Guidelines for Nacional Greenhouse Gas Inventories). Com o 
desaparecimento do pousio, torna-se, pois, necessário afectar às culturas energéticas apenas  
um diferencial de emissões de N2O, se o houver.

Alteração289
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. As emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas, eec, incluem 
as emissões do próprio processo de 
extracção ou cultivo; da colheita de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extracção ou cultivo. 
Não será considerada a captação de CO2 
no cultivo de matérias primas. Devem ser 
deduzidas as reduções certificadas de 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da queima nos locais de 
produção de petróleo em qualquer parte do 
mundo. As estimativas das emissões 
provenientes do cultivo podem ser feitas 
utilizando médias calculadas para áreas 
geográficas menores que as utilizadas no 
cálculo dos valores implícitos, em 
alternativa à utilização de valores reais.

6. As emissões provenientes da extracção 
ou cultivo de matérias-primas, eec, incluem 
as emissões do próprio processo de 
extracção ou cultivo; da colheita de 
matéria-prima; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados na extracção ou cultivo. 
Será considerada na rotação das culturas a 
captação de CO2 no cultivo de matérias 
primas. Devem ser deduzidas as reduções 
certificadas de emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes da queima nos 
locais de produção de petróleo em qualquer 
parte do mundo. As estimativas das 
emissões provenientes do cultivo podem 
ser feitas utilizando médias calculadas para 
áreas geográficas menores que as utilizadas 
no cálculo dos valores implícitos, em 
alternativa à utilização de valores reais.

Or. fr

Justificação

A rotação das culturas anuais tem um impacto positivo no ambiente, nomeadamente em 
termos de emissões de gases com efeito de estufa, de protecção dos solos e de biodiversidade. 
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Importa, por conseguinte, ponderar o impacto da introdução de culturas energéticas na 
rotação de culturas.

Alteração 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. As emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos, el, serão calculadas 
dividindo as emissões totais em 
quantidades iguais ao longo de 20 anos. 
Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

7. As emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos, el, serão calculadas 
dividindo as emissões totais em 
quantidades iguais ao longo de 10 anos. 
Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 
1/10 x 1/P,

em que em que

= emissões extrapoladas numa base anual 
provenientes das alterações de existências 
de carbono devidas a alterações da 
utilização dos solos (medidas em massa de 
equivalente de CO2 por unidade de energia 
produzida por biocombustíveis);

el = emissões extrapoladas numa base 
anual provenientes das alterações de 
existências de carbono devidas a alterações 
da utilização dos solos (medidas em massa 
de equivalente de CO2 por unidade de 
energia produzida por combustíveis para 
transportes obtidos a partir de energia 
resultante da biomassa);

= as existências de carbono por unidade de 
superfície associadas à afectação dos solos 
de referência (medidas em massa de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo solo e vegetação). A afectação 
dos solos de referência será a de Janeiro de 
2008, ou 20 anos antes da obtenção da 
matéria-prima, caso esta última data seja 
posterior; 

as existências de carbono por unidade de 
superfície associadas à afectação dos solos 
de referência (medidas em massa de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo biomassa existente acima ou 
abaixo do nível do solo, resíduos, solos, 
madeira de árvores mortas e produtos da 
madeira após a colheita, na sequência das 
"Orientações IPCC para os Inventários 
Nacionais de Gases com Efeito de 
Estufa" de 2006 - volume 4). A afectação 
dos solos de referência será a de Janeiro de 
2008.

= as existências de carbono por unidade de as existências de carbono por unidade de 
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superfície associadas à afectação real dos 
solos (medidas em massa de carbono por 
unidade de superfície, incluindo solo e 
vegetação); 

superfície associadas à afectação dos solos 
de referência (medidas em massa de 
carbono por unidade de superfície, 
incluindo biomassa existente acima ou 
abaixo do nível do solo, resíduos, solos, 
madeira de árvores mortas e produtos da 
madeira após a colheita, na sequência das 
"Orientações IPCC para os Inventários 
Nacionais de Gases com Efeito de 
Estufa" de 2006 - volume 4).

MWCO2 = massa molecular do CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = massa molecular do CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = massa molecular do carbono = 
12,011 g/mol; e

MWC = massa molecular do carbono = 
12,011 g/mol; e

= produtividade da cultura (medida em 
quantidade de energia produzida pelos 
biocombustíveis ou outros biolíquidos por 
unidade de superfície por ano).

P = produtividade da cultura (medida em 
quantidade de energia produzida por
combustíveis para transportes e outros 
combustíveis líquidos obtidos a partir de
biomassa por unidade de superfície por 
ano).

Or. en

Justificação

Não há razão para inventar tudo de novo. As directrizes do Painel Intergovernamental sobre 
as Alterações Climáticas (IPCC) de 2006 sobre o modo de comunicar as emissões de gás com 
efeito de estufa fornece valores para as existências de carbono por unidade de superfície. 
Esses valores são usados pelos Estados-Membros ao abrigo da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.

Alteração 291
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Para efeitos do n.º 7, podem utilizar-se 
os seguintes valores para CSR e CSA:

8. Para efeitos do n.º 7, podem utilizar-se 
os seguintes valores para CSR e CSA, 
excepto em casos de reafectação dos solos 
na acepção dos n.ºs 3 e 4 do artigo 15.º:
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Or. de

Justificação

A regulamentação proposta pela Comissão deve garantir que as consequências negativas da 
reafectação dos solos sejam tidas em conta. No entanto, permite que se coloque em pé de 
igualdade (por exemplo, nas florestas tropicais) as existências de carbono permanentes e as 
que estão associadas a culturas anuais ou plurianuais. Tal significa que, para uma produção 
equivalente de biomassa, as perdas de existências de carbono permanentes podem ser 
compensadas, ou sobrecompensadas, com existências de carbono, que se reconstituem e que 
estão disponíveis apenas durante um curto período, presentes em culturas anuais ou 
plurianuais sob a forma de biomassa.

Com base nos valores indicados no ponto 8, tal conduziria, por exemplo, a uma situação em 
que uma plantação de palmeiras de óleo numa zona desbravada de floresta tropical 
aumentaria, teoricamente, as existências de carbono, que passariam de 82 t/ha para 189 t/ha 
(cf. os valores implícitos no ponto 8 da parte C do anexo II), pelo que a reafectação dos solos 
(neste caso, a transformação de uma floresta tropical numa plantação de palmeiras de óleo) 
beneficiaria de um bónus de 133 g CO2eq/MJ. Este tratamento preferencial dos 
biocombustíveis, baseado no cultivo de matérias-primas em zonas desbravadas de floresta 
tropical, teria como consequência um aumento, e não a redução, da ameaça que pesa sobre 
as florestas tropicais. 

Convém não colocar as existências de carbono permanentes em pé de igualdade com as que 
estão associadas a culturas anuais ou plurianuais. Só deveriam ser tidas em conta as 
existências de carbono permanentes.

Alteração 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. As emissões causadas por alterações 
indirectas da utilização dos solos, eiluc, têm 
o valor 0, quando a produção de
biocombustíveis se basear em matérias-
-primas, incluindo os resíduos, que não 
exigem a utilização de terras aráveis, de 
pastagem ou de culturas permanentes. O 
valor do índice eiluc será de 120g CO2/MJ 
nos casos restantes.

Or. en
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Justificação

As emissões de gases com efeito de estufa resultantes das alterações indirectas da utilização 
dos solos aplicam-se a todos os combustíveis de transportes obtidos a partir da biomassa, 
com excepção da produção de matérias-primas cultivadas em terras abandonadas, 
degradadas ou marginais, relativamente à qual os produtores possam demonstrar um 
benefício líquido de carbono susceptível de ser obtido por via de alterações directas da 
utilização dos solos. O valor de 120gCO2eg/MJ representa as mais recentes descobertas 
científicas. Ele tem apenas por base as estimativas de crescimento da procura na UE e nos 
EUA, pelo que, se outras regiões do globo adoptarem políticas análogas, os impactos de 
indirectos em termos de gases com efeito de estufa serão ainda maiores (mudança em relação 
à alteração 62 do relator sublinhada).

Alteração293
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. As emissões do transporte e 
distribuição, etd, incluem as emissões 
provenientes do transporte e armazenagem 
de matérias-primas e materiais 
semiacabados e da armazenagem e 
distribuição de materiais acabados. 

10. As emissões do transporte e 
distribuição, etd, incluem as emissões 
provenientes do transporte e armazenagem 
de matérias-primas e materiais 
semiacabados e da armazenagem e 
distribuição de materiais acabados. As 
emissões provenientes do transporte e da 
distribuição a ter em conta no ponto 6 não 
estão abrangidas pelo ponto 10.

Or. fr

Justificação

As emissões provenientes do transporte e da distribuição incluem as emissões provenientes 
do transporte e da armazenagem das matérias-primas. Esta definição não permite 
estabelecer uma distinção clara com as emissões, referidas no ponto 6, provenientes da 
extracção ou cultivo das matérias-primas. As emissões provenientes do cultivo das matérias-
primas agrícolas só deveriam ser tidas em conta apenas nesta fase, no sentido de evitar que 
estas emissões sejam contabilizadas duas vezes.
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Alteração 294
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. As emissões do transporte e 
distribuição, etd, incluem as emissões 
provenientes do transporte e armazenagem 
de matérias-primas e materiais 
semiacabados e da armazenagem e 
distribuição de materiais acabados.

10. As emissões do transporte e 
distribuição, etd, incluem as emissões 
provenientes do transporte e armazenagem 
de matérias-primas e materiais 
semiacabados e da armazenagem e 
distribuição de materiais acabados - com 
excepção das emissões resultantes da 
produção agrícola primária que devem ser 
tidas em conta em conformidade com o 
ponto 6.

Or. de

Justificação

Esta definição não se demarca claramente da de emissões provenientes da produção de 
matérias-primas a ter em conta em conformidade com o ponto 6. As emissões provenientes da 
produção de matérias-primas agrícolas, como, por exemplo, as emissões resultantes dos 
transportes dentro das explorações, só devem ser aí tidas em conta, a fim de excluir uma 
dupla contabilização.

Alteração 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. A poupança de emissões resultante da 
captação e fixação de carbono, eccs, será 
limitada às emissões evitadas graças à 
captação e fixação do CO2 emitido, 
directamente ligado à extracção, 
transporte, processamento e distribuição 
de combustível.

Suprimido
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Or. en

Alteração 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. A poupança de emissões resultante da 
captação e substituição de carbono, eccr, 
será limitada às emissões evitadas graças 
à captação de CO2 cujo carbono 
provenha da biomassa e que seja utilizado 
para substituir o CO2 derivado de energia 
fóssil utilizada em produtos e serviços 
comerciais.

Suprimido

Or. en

Alteração 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos proporcionalmente ao seu 
teor energético (determinado pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos co-
produtos com excepção da electricidade).

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos com base no método de 
substituição. Os Estados-Membros 
prevêem valores implícitos revistos 
regularmente para os co-produtos típicos.

Or. en
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Justificação

O valor dos gases com efeito de estufa dos co-produtos deverá reflectir o real valor de 
mercado ou a real utilidade dos co-produtos, e não apenas o conteúdo energético.

Alteração 298
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas entre o 
combustível ou o seu produto intermédio e 
os co-produtos proporcionalmente ao seu 
teor energético (determinado pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos 
co-produtos com excepção da 
electricidade).

15. Se um processo de produção de 
combustível produzir, em combinação, o 
combustível para o qual se calculam as 
emissões e um ou mais produtos diferentes 
(co-produtos), as emissões de gases com 
efeito de estufa são repartidas 
correctamente entre o combustível ou o 
seu produto intermédio e os co-produtos 
proporcionalmente ao seu teor energético 
(determinado, em princípio, pelo valor 
calorífico mais baixo no caso dos 
co-produtos com excepção da 
electricidade).

Or. de

Justificação

A repartição em função do teor energético é, em princípio, correcta. No entanto, em 
combinação com os limites do sistema a escolher com grande liberdade, pode conduzir, em 
certos casos, a uma grave distorção dos resultados relativos aos gases com efeito de estufa, 
dado que as emissões do sistema na sua globalidade não são atribuídas aos diferentes 
produtos de forma proporcional ao que estes representam num processo de produção 
específico. Por essa razão, em certos casos, como o das borras húmidas ou secas, convém 
prever a possibilidade de uma repartição correcta, por exemplo com base em limites 
específicos do sistema ou no teor de matéria seca, determinante para o valor nutritivo dos 
alimentos para animais.
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Alteração299
Pilar Ayuso

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. Para efeitos do cálculo referido no n.º 
15, as emissões a repartir são eec + el, + as 
fracções de ep, etd e eee que têm lugar até, 
inclusive, à fase do processo em que é 
produzido um co-produto. Se tiverem sido 
atribuídas emissões a co-produtos em fases 
anteriores do processo durante o ciclo de 
vida, será utilizada para esse fim a fracção 
dessas emissões atribuída ao produto 
combustível intermédio na última dessas 
fases, em lugar do total das emissões. 

16. Para efeitos do cálculo referido no n.º 
15, as emissões a repartir são eec + el, + as 
fracções de ep, etd e eee que têm lugar até, 
inclusive, à fase do processo em que é 
produzido um co-produto. Se tiverem sido 
atribuídas emissões a co-produtos em fases 
anteriores do processo durante o ciclo de 
vida, será utilizada para esse fim a fracção 
dessas emissões atribuída ao produto 
combustível intermédio na última dessas 
fases, em lugar do total das emissões.

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, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes. Sempre que os 
co-produtos do fabrico dos 
biocombustíveis contenham um alto teor 
em proteínas, a atribuição de massa com 
base no teor em matéria seca é 
ponderada, para efeitos do cálculo, na 
proporção destes co-produtos.

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os 
resíduos de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis, que não possam ser 
utilizados para a alimentação humana ou 
animal têm um valor nulo de emissões de 
gases com efeito de estufa durante o ciclo 
de vida até à colheita de tais materiais.

Considera-se que os detritos e resíduos de 
culturas agrícolas, como palha, bagaço, 
peles, carolo e cascas de nozes, e os 
resíduos de cadeias de processamento, com 
excepção das cadeias de processamento de 
combustíveis restituídos ao solo, são 
ponderados na proporção da redução das 
emissões de gases de efeito de estufa que 
induzem ao reduzirem a utilização de 
adubos minerais nas culturas seguintes.

Para os combustíveis produzidos em 
refinarias, a unidade de análise para efeitos 
do cálculo referido no n.º 15 é a refinaria.

Para os combustíveis produzidos em 
refinarias, a unidade de análise para efeitos 
do cálculo referido no n.º 15 é a refinaria.
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O termo"co-produto" deve ser definido 
em função do processo de produção do 
biocombustível. Por "co-produto", 
entende-se qualquer produto resultante da 
extracção dos componentes da matéria-
prima necessários para a produção do 
biocombustível.

Or. fr

Justificação

A Comissão considera que as emissões de gases com efeito de estufa dos biocombustíveis 
produzidos a partir de resíduos ou resíduos de culturas são também iguais a zero. Ora, se 
matérias como a palha forem produzidas com o objectivo de servir de matéria-prima para a 
produção de biocombustíveis, não é adequado classificá-las como resíduos de culturas. É 
necessário recorrer ao método da atribuição energética para repartir entre a palha e o grão 
as emissões que resultam da produção agrícola. A definição do termo "co-produto" proposta 
pela Comissão não é clara. 

Alteração 300
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII – parte C – ponto 16 – parágrafo 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, 
exceptuando os resíduos de culturas 
agrícolas, como palha, bagaço, peles, 
carolo e cascas de nozes, a menos que 
sejam produzidos biocombustíveis a partir 
destes resíduos.

Or. de

Justificação

Sob o ponto de vista da metodologia, parece correcto excluir, como previsto, os resíduos de 
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culturas agrícolas da atribuição de co-produtos ou de os contabilizar como emissões nulas de 
gases com efeito de estufa, desde que permaneçam no sistema, por exemplo, enterrados. 

No entanto, se produtos como a palha se destinarem especificamente a constituir 
matérias-primas para a produção de biocombustíveis, não é correcto classificá-los como 
resíduos de culturas agrícolas. Neste caso, a palha e os grãos de cereais destinados a 
constituir matérias-primas para a produção de biocombustíveis deveriam ser avaliados em 
dos sistemas distintos.

Alteração 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 17 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, o valor do 
combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Para os combustíveis de transportes 
produzidos a partir da biomassa, para 
efeitos do cálculo referido no n.º 4, o valor 
do combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões 
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 
comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE], ou 83.8 gCO2eq/MJ, consoante 
o que for o mais baixo.

Or. en

Alteração 302
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 17 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, o valor do 
combustível fóssil de referência EF é o 
último valor disponível para as emissões
médias reais provenientes da gasolina e do 
gasóleo consumidos na Comunidade, 

17. Para os biocombustíveis, para efeitos 
do cálculo referido no n.º 4, os valores do 
combustível fóssil de referência EF são os 
últimos valores disponíveis para as 
emissões reais provenientes da gasolina e 
do gasóleo consumidos na Comunidade, 
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comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 83,8 gCO2eq/MJ.

comunicadas nos termos da [Directiva 
98/70/CE]. Na ausência de tais dados, o 
valor utilizado será 91 gCO2eq/MJ.

Or. en

Justificação

Sob o ponto de vista da metodologia, parece correcto excluir, como previsto, os resíduos de 
culturas agrícolas da atribuição de co-produtos ou de os contabilizar como emissões nulas de 
gases com efeito de estufa, desde que permaneçam no sistema, por exemplo, enterrados. 

No entanto, se produtos como a palha se destinarem especificamente a constituir 
matérias-primas para a produção de biocombustíveis, não é correcto classificá-los como 
resíduos de culturas agrícolas. Neste caso, a palha e os grãos de cereais destinados a 
constituir matérias-primas para a produção de biocombustíveis deveriam ser avaliados em 
dois sistemas distintos.

Alteração 303
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo VII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VIII-A
Regras de cálculo da " net-energy" a fim 

de medir o efeito da substituição dos 
biocombustíveis 

Deve prever-se a aplicação da seguinte 
fórmula para avaliar o interesse real em 
substituir os combustíveis existentes de 
origem fóssil por biocombustíveis.
NE = Pci - Ef - Et

em que 
NE é a net Energy
Ef é a energia dispendida para as 
operações de cultivo e transformação 
relativa a cada tipo de cultura
Et é a energia dispendida nas operações 
de transporte
Os valores standard das Ef deveriam ser 
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indicadas num quadro ad hoc, deixando 
ao produtor a possibilidade de demonstrar 
um valor inferior obtido por métodos 
específicos. Efectivamente, é necessário 
ter presentes os valores reais da "net-
energy" dos biocombustíveis que, 
actualmente são modestos: da 
comparação entre esses rendimentos e os 
preços infere-se o custo do investimento 
para uma substituição.

Or. it

Justificação

A fim de determinar  o montante dos investimentos necessários  para promover os 
biocombustíveis, devem ser considerados todos os custos ligados á  sua produção: a 
aplicação da fórmula  à" net energy"revela que apenas podem ser  promovidas  as 
tecnologias mais eficazes, evitando um recurso indiscriminado a qualquer biocombustível em 
detrimento da necessária defesa da biodiversidade e do direito das populações à 
alimentação.

Alteração 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Proposta de directiva
Anexo VII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII-A
Ter em conta os métodos de cálculo 
específicos do biodiesel obtido a partir da 
turfa, como as emissões evitadas graças à 
utilização de turfeiras drenadas e os 
reservatórios criados mediante o cultivo 
de biomassa nos pântanos de turfa 
desafectados após a colheita da turfa.

Or. en
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