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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os combustíveis fósseis foram, durante muito tempo, a seiva vital da sociedade. A 
modernização tal como a conhecemos não teria sido possível sem abundantes fornecimentos 
de petróleo, carvão e gás a preços favoráveis. Todavia, este período chegará brevemente ao 
seu termo. É necessária uma mudança profunda dos nossos sistemas de energia e de 
transportes – a bem da segurança da energia e da economia, mas, acima de tudo, em virtude 
das alterações climáticas.
Durante muitos anos, as alterações climáticas foram encaradas essencialmente como uma 
questão ambiental. Hoje, todavia, existe um amplo consenso de que as alterações climáticas 
afectam todos os sectores da sociedade e de que, se não forem adoptadas medidas enérgicas 
para as combater, poderão ter consequências catastróficas para a sociedade.

A UE na encruzilhada
A UE encontra-se numa encruzilhada no que diz respeito ao futuro da energia. Não existe 
uma arma mágica para responder ao desafio da energia e do clima. Deve ser seguida uma 
abordagem múltipla, em que os principais pilares serão:

- o reforço da eficiência energética, 
- a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e
- investimentos maciços na investigação, no desenvolvimento e na utilização de fontes 

alternativas de energia, acima de tudo energias renováveis.
A directiva da Comissão relativa à energia proveniente de fonte renováveis insere-se no 
seguimento da decisão do Conselho Europeu de Março de 2007. A proposta visa estabelecer 
uma meta vinculativa global de 20% de fontes de energias renováveis no consumo energético 
até 2020 e uma meta igualmente vinculativa de 10% de energias renováveis no sector dos 
transportes até 2020, bem como metas nacionais vinculativas a atingir em 2020, em 
consonância com a meta global da UE de 20%. 
Acolhemos com satisfação a proposta da Comissão. O Parlamento exigira recentemente, em 
diversos relatórios, um aumento da quota-parte das energias renováveis no cabaz energético 
da UE e considerou mesmo uma meta vinculativa de 25%. 

O presente parecer da comissão ENVI é elaborado no âmbito da cooperação reforçada com a 
comissão competente quanto à matéria de fundo, a comissão ITRE. Foi acordado com o 
relator da comissão ITRE que o parecer da comissão ENVI se centraria essencialmente nos 
critérios de sustentabilidade propostos para os biocombustíveis. 

A bioenergia como parte da solução  
À semelhança de outras fontes renováveis, a bioenergia pode prestar um contributo valioso
para a mitigação das alterações climáticas e a segurança energética. Tem duas vantagens 
decisivas. Em primeiro lugar, a biomassa é energia armazenada; tal como os combustíveis 
fósseis, pode ser extraída em qualquer altura. Em segundo lugar, a biomassa pode produzir 
todas as formas e vectores de energia para a economia moderna: electricidade, gás, 
combustíveis líquidos e calor. A bioenergia cria empregos nas zonas rurais e pode aumentar a 
rentabilidade nos sectores da agricultura, da transformação de produtos alimentares e da 
silvicultura. As culturas de biomassa podem contribuir para reabilitar terras degradadas e a 
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plantação de árvores, arbustos ou ervas pode inverter os danos causados aos solos e a 
produção e a venda de energia constituem um bónus precioso.

Simultaneamente, a bioenergia exige, por natureza, uma utilização intensiva das terras e o seu 
impacto ambiental é significativo. Receia-se sobretudo a desflorestação, a perda de 
biodiversidade, o empobrecimento dos nutrientes dos solos e uma utilização excessiva de
água. Alguns efeitos ambientais positivos incluem a reabilitação de terras degradadas, a 
criação de opções complementares de utilização dos solos e sinergias no fornecimento de 
fibras e outros produtos não energéticos. Uma biorefinaria moderna é hoje um complexo 
agro-industrial altamente eficiente que fabrica múltiplos produtos – alimentos para consumo 
humano e animal, combustíveis, fibras e outros – maximizando deste modo os recursos dos 
solos e os biomateriais.
Existe uma ampla gama de tecnologias para a conversão eficiente da biomassa, especialmente 
para a produção de calor e electricidade. A biomassa utilizada para estes fins é geralmente 
privilegiada, pois são mais competitivos do ponto de vista económico e mais eficazes do 
ponto de vista ambiental.
O facto de a biomassa poder ser utilizada de forma mais eficiente para a produção de calor e 
electricidade não exclui a sua utilização para combustíveis destinados aos transportes. As 
emissões de gases com efeitos de estufa dos transportes constituem um desafio difícil na UE e 
regista-se um aumento na maior parte dos Estados-Membros. É inadmissível que as emissões 
dos transportes continuem a aumentar, quando, simultaneamente o objectivo global da UE é  
reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa em 30% ou mais até 2020. Há que seguir 
vias alternativas, a saber:

- reforçar a eficiência dos combustíveis - intensificar os esforços para desenvolver 
veículos eléctricos, híbridos e híbridos conectáveis, assim como veículos dotados de 
células de combustível alimentadas a hidrogénio - uma transferência modal, que dê 
um impulso aos transportes públicos, aos transportes ferroviários, etc. e - a utilização 
dos biocombustíveis,

Muito embora as alternativas como o hidrogénio, a electricidade e os híbridos sejam 
promissoras, ninguém pode hoje dizer qual das tecnologias em causa constituirá a resposta 
mais eficaz ao desafio da energia e das alterações climáticas. Há que manter em aberto todas 
as opções. 

Os biocombustíveis são cada vez mais postos em causa
Há alguns anos apenas, os biocombustíveis eram vistos por alguns como uma panaceia para 
uma série de problemas globais no domínio da energia, do ambiente e do desenvolvimento 
rural. Hoje, os biocombustíveis são em larga medida postos em causa, tanto do ponto de vista 
das esperadas poupanças de emissões de gases com efeitos de estufa como também em 
virtude dos inúmeros efeitos negativos perceptíveis. Receia-se nomeadamente que a 
intensificação da produção de biocombustíveis aumente as pressões sobre o solo, a água e a 
biodiversidade. Receia-se igualmente que a expansão da produção dos biocombustíveis afecte 
negativamente a segurança alimentar e acelere a destruição das florestas tropicais húmidas. 

Actualmente, apenas 25 milhões de hectares de terra são dedicados ao cultivo de 
biocombustíveis, ou seja, cerca de 0,5% dos 5 mil milhões de hectares de terras agrícolas a 
nível mundial. No que se refere aos preços dos alimentos, estes são influenciados por 
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inúmeros factores – como sejam condições atmosféricas adversas, reduções nas existências de 
cereais, entraves comerciais, investimentos especulativos em matérias-primas, procura 
crescente por parte das economias emergentes, aumento dos preços do petróleo conducente ao 
aumento dos preços dos factores de produção da agricultura, etc.. Até à data, a  única 
repercussão  perceptível sobre o preço dos alimentos relacionada com os biocombustíveis é o 
programa  altamente controverso de cultura de milho para a produção de etanol nos EUA. 

Quando se avalia a disponibilidade de terras para culturas energéticas, parte-se geralmente do 
princípio de que importa, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades de alimentos para 
consumo humano e animal. Mas as culturas energéticas não requerem necessariamente terras 
aráveis. Pelo contrário, podem ser cultivadas em terras degradadas, minimizando deste modo 
conflitos na utilização dos solos. Noutros casos, a mesma cultura pode dar origem a diversos 
produtos – incluindo alimentos para consumo humano e animal, combustível, fibras e outras 
categorias. A concessão de incentivos económicos às culturas bioenergéticas deve, por 
conseguinte, privilegiar, sempre que possível, terras degradadas, abandonadas ou marginais e 
ter como objectivo encorajar múltiplos produtos.

O facto de a produção de biocombustíveis não ter tido até à data efeitos globais negativos nos 
preços dos alimentos para consumo humano não exclui o surgimento problemas desta 
natureza no futuro, caso a produção de biocombustíveis atinja níveis muito mais elevados 
e/ou seja transferida para regiões sensíveis. Além disso, com a redução e/ou aumento do preço 
dos fornecimentos de combustíveis fósseis – em conjugação com o aumento da população e a 
mudança dos hábitos alimentares - assistir-se-á inevitavelmente a mais pressões sobre  os 
solos. 

A tensão potencial entre, por um lado, o aumento da produção de biocombustíveis e, por 
outro, a produção de alimentos para consumo humano, a perda de diversidade e a 
desflorestação deve ser encarada de forma séria. Será necessário encontrar soluções de 
compromisso difíceis. Um desafio particular será evitar uma maior desflorestação. O risco de 
deslocação é óbvio. Por exemplo, no caso de os óleos vegetais serem cada vez mais utilizados 
para o biodiesel, as florestas tropicais apresentam-se imediatamente como alternativa. A única 
forma eficaz de contrabalançar tais pressões será através da criação de um regime de 
compensação para “desflorestação evitada”.

Importante potencial nos países tropicais

As culturas de biomassa nas regiões tropicais e subtropicais, em termos de energia por
unidade de terra, são em média 4 a 6 vezes mais produtivas do que as culturas normais em 
climas temperados. Os países tropicais têm sido prejudicados pelos elevados subsídios 
concedidos à agricultura nos países da OCDE. A reforma da agricultura poderá oferecer 
oportunidades reais, essencialmente aos países menos desenvolvidos, para desenvolverem os 
seus sectores agrícolas, utilizando os biocombustíveis como força motriz.

A lógica subjacente ao comércio de bioenergia entre o Norte e o Sul prende-se sobretudo com 
as diferenças significativas em termos de produtividade e custos de produção. É assim óbvio 
que se reconheça o elevado potencial de produção rentável de biocombustíveis oferecido por 
muitos países africanos e latino-americanos. As importações destes continentes deveriam ser 
uma alternativa a privilegiar pela União Europeia, desde que a produção obedeça a critérios 
de sustentabilidade estritos. Todavia, para desenvolver uma indústria de biocombustíveis, 
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muitos países de baixos rendimentos necessitam urgentemente de um desenvolvimento das 
capacidades. A recente iniciativa da Comissão denominada Aliança Global em Matéria de 
Alterações Climáticas será um instrumento ideal para esse efeito.

Recomenda-se uma abordagem prudente
Ser relator do presente parecer é uma enorme responsabilidade. Se, por um lado, são 
urgentemente necessários critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis, a sua 
definição é, por outro, extremamente complexa. Seguindo-se a via certa, os biocombustíveis 
poderão contribuir de forma positiva para a mitigação das alterações climáticas e a segurança 
energética. Caso contrário, corre-se obviamente o risco de a iniciativa dos biocombustíveis 
redundar num grande fracasso.  

Encontramo-nos presentemente nas primeiras fases do desenvolvimento de biocombustíveis. 
A política a seguir deve ser estreitamente integrada com os esforços destinados a reforçar a 
eficiência dos combustíveis, bem como com o desenvolvimento de veículos eléctricos, células 
de combustível, etc.. Além disso, a política deve fornecer fortes incentivos à inovação na 
forma como a biomassa é utilizada.
Muito embora os esforços de investigação sobre a nova geração de biocombustíveis se 
afigurem promissores, o problema é a perspectiva temporal. A maior parte dos peritos duvida 
que as tecnologias baseadas na lignocelulose sejam comercialmente viáveis em grande escala
nos próximos dez a quinze anos. Se esta previsão estiver certa – e a UE mantiver a meta 
vinculativa de 10% – a produção de biocombustíveis crescerá rapidamente, com base 
essencialmente nos agrocombustíveis. Ora, tal poderá ter consequências graves para a 
segurança alimentar, a biodiversidade e o índice de destruição das florestas tropicais húmidas. 

Dadas todas estas incertezas – tanto no que se refere aos desenvolvimentos tecnológicos como 
às mudanças na afectação dos solos – é imperativo agir com prudência e adoptar uma 
abordagem caso a caso. A proposta meta vinculativa de 10% afigura-se demasiado optimista. 
O objectivo não deve ser alcançar a meta a todo o custo, mas sim implementar políticas que 
produzam benefícios significativos para o clima.    

A proposta da Comissão – uma apreciação crítica
A proposta da Comissão relativa aos critérios de sustentabilidade a satisfazer pelos 
biocombustíveis tem os seus méritos claros. Todavia, são necessárias importantes alterações.

Desde logo, importa salientar um aspecto importante. Ao estabelecer critérios de 
sustentabilidade, a UE está a criar um mercado de gama superior para os combustíveis 
produzidos a partir de fontes renováveis e destinados aos transportes. Tal implica obviamente 
que a UE terá o direito de introduzir condições específicas para esse tipo de combustíveis.

Um outro comentário geral diz respeito ao facto de a UE não estar só nos seus esforços para 
regulamentar a introdução de combustíveis para os transportes produzidos a partir de fontes 
renováveis. O objectivo último deverá ser a adopção de critérios de sustentabilidade que 
sejam amplamente aceites a nível internacional. A Comissão é convidada a alargar o diálogo 
com outros actores importantes, a fim de alcançar um consenso tão amplo quanto possível.

Rever a meta vinculativa
Quando o Conselho Europeu aceitou inicialmente a meta, estabeleceu três condições: 1)
definição de critérios de sustentabilidade, 2) disponibilidade comercial da segunda geração 
de biocombustíveis e 3) alteração da directiva relativa à qualidade dos combustíveis. 
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Se fizermos o balanço dos recentes relatórios científicos, constataremos que são muitas as 
incertezas relacionadas com a expansão dos biocombustíveis. Este é o motivo pelo qual tanto 
o Comité Científico da AEA como o CCI foram até ao ponto de recomendar uma suspensão 
da meta de 10%.

Muitas interrogações dizem respeito à disponibilidade comercial da segunda geração de 
biocombustíveis e aos efeitos directos e indirectos da produção de biocombustíveis na
afectação dos solos. Tendo em conta as muitas incertezas actuais, a única via responsável 
parece ser rever a decisão relativa à meta de 10% de energias renováveis e, em vez disso, fixar 
uma meta mais baixa – designadamente 8% – e rever regularmente toda a política, incluindo 
a meta.   

Introduzir categorias sustentáveis de energias renováveis
A directiva tem como objectivo promover as energias renováveis. A fim de atingir a meta de 
20%, devem ser envidados todos os esforços possíveis para facilitar as regras e os 
regulamentos aplicáveis à produção de energias renováveis, incluindo o acesso à rede e a 
simplificação dos procedimentos administrativos. As regras de planificação devem ser
tornadas mais flexíveis, essencialmente para os projectos de energias renováveis que, a priori, 
podem ser considerados sustentáveis.

Alargar os critérios de sustentabilidade à biomassa para a produção de energia
São urgentemente necessários critérios de sustentabilidade para orientar a produção de 
biocombustíveis. Todavia, não é lógico separar do resto apenas uma parte da biomassa 
utilizada para a produção de energia . Propõe-se, por conseguinte, alargar os critérios de 
sustentabilidade a todas as utilizações da biomassa para a produção de energia. 

Critérios para a poupança de gases com efeitos de estufa
A proposta poupança de 35% para os gases com efeitos de estufa não é, na opinião do relator, 
suficientemente ambiciosa. Estabelecendo-se uma meta tão baixa, a maioria dos 
biocombustíveis actualmente no mercado serão elegíveis, correndo-se o risco de uma 
produção não rentável com escassos benefícios para o clima e eventuais amplos efeitos 
indirectos da afectação dos solos. Além disso, ao estabelecer um limiar de apenas 35% para os 
gases com efeitos de estufa, subestima-se o potencial significativo de uma produção eficiente 
de biocombustíveis nos trópicos. Por último, mas não menos importante, a proposta da 
Comissão não oferece qualquer incentivo real à inovação e à melhoria do desempenho em 
termos de redução dos gases com efeitos de estufa.

Para que os futuros biocombustíveis comportem mais benefícios para o clima, o relator 
propõe um limiar de 50% para a poupança de gases com efeitos de estufa, a partir da entrada 
em vigor da directiva. Além disso, a fim de incentivar as melhores alternativas para energias 
renováveis nos transportes (incluindo a electricidade e o hidrogénio) os eventuais regimes de 
apoio, incluindo subsídios, nos Estados-Membros devem ser proporcionais à poupança de 
gases com efeitos de estufa.

Critérios para zonas "no-go" 
A proposta da Comissão exclui determinados tipos de terras para a produção de 
biocombustíveis – sob a forma de zonas "no-go” – comos sejam as zonas florestais não 
perturbadas, zonas protegidas por legislações de protecção da natureza, terrenos de pastagens 
de elevada biodiversidade, etc.. Tal é positivo. Todavia, a lista proposta de zonas “no-go” 
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omite determinadas zonas sensíveis e deve ser completada, adoptando, por exemplo, as 
categorias de terras com um elevado valor de conservação.

A proposta da Comissão é demasiado simplista no que se refere à afectação dos solos. Os 
solos ou estão abertos à produção plena ou a sua utilização é proibida. Nas florestas europeias, 
bem como nas florestas tropicais, deve ser possível uma gestão sustentável, de forma a 
permitir a utilização de uma quantidade limitada de biomassa de forma sustentável.             

Critérios sociais
A proposta da Comissão não inclui quaisquer critérios sociais, com o argumento de que a 
introdução de tais critérios seria incompatível com as regras da OMC. O presente parecer 
propõe que a Comissão elabore, de dois em dois anos, um relatório especial sobre uma série 
de efeitos sociais da procura e utilização acrescidas de biocombustíveis.

Metodologia para o cálculo de poupanças das emissões dos gases com efeitos de estufa  
A poupança de gases com efeitos de estufa exigida é calculada através de uma metodologia 
ACV, que é descrita no Anexo VII. Esta metodologia é, em princípio, sólida e suficientemente 
flexível para permitir ajustamentos após a adopção da directiva. 
São propostos valores implícitos específicos para o cultivo, a produção e o transporte de 
biocombustíveis – bem como para alterações da afectação dos solos –  que devem ser 
utilizados como pontos de referência. A forma geral como estes valores são estabelecidos 
deve ser questionada – em relação à afectação dos solos e à alteração da afectação dos solos, 
mas também no que se refere ao cultivo. A lógica da proposta da Comissão parece ser que um 
determinado tipo de afectação dos solos, como o cultivo de pastagens, dará lugar às mesmas 
poupanças de gases com efeitos de estufa e/ou as mesmas perdas de carbono, 
independentemente do local onde a produção tem lugar. Mas as pastagens diferem no que se 
refere à quantidade de carbono armazenado, e não podem ser descritas através de um único
valor implícito. Só no Brasil, calcula-se que existam dez tipos diferentes de pastagens 
(cerrados) com características distintas.

Considerando que toda a ciência em torno da produção de biocombustíveis é extremamente 
complexa, em particular, quando se trata dos amplos efeitos potenciais das alterações directas
e indirectas da afectação dos solos, impõe-se uma abordagem mais regional.
Em particular no que se refere às emissões relacionadas com as alterações da afectação dos 
solos, propõe-se uma metodologia mais avançada, baseada no trabalho do IPCC, que fornece 
valores implícitos específicos para diferentes regiões. Existem argumentos fortes a favor da 
utilização da metodologia do IPCC. Oferece uma maior flexibilidade e é susceptível de 
recolher uma maior aceitação, dado que é já utilizada em larga medida.  

O papel do carbono armazenado nos solos deve ser tido em conta de forma mais específica. 
Determinadas produções, baseadas especialmente em culturas perenes, aumentarão o carbono
armazenado nos solos e poderão, assim, contribuir para transformar terras degradadas ou 
marginais em terras produtivas.

Na sua metodologia, a Comissão deixou de fora as potenciais emissões de gases com efeitos
de estufa resultantes das alterações indirectas da afectação dos solos, como, por exemplo, 
quando a produção de biocombustíveis leva à deslocação de anteriores culturas alimentares 
para outros solos. Muitos peritos consideram que estes efeitos são significativos. Todavia, não 
existe um modelo global que forneça estimativas precisas das dimensões de tais efeitos. 
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Afigura-se essencial completar a metodologia ACV com uma estimativa desses efeitos. Uma
possibilidade, que foi desenvolvida pelo Instituto OKO, será utilizar um denominado 
"adicionador de risco", ou seja, uma penalidade para as previstas alterações indirectas da 
afectação dos solos, que é adicionada aos cálculos das emissões de gases com efeitos de 
estufa para a produção de biocombustíveis em terras aráveis. 

Alteração 1

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, para além do 
aperfeiçoamento da eficiência energética, 
a utilização crescente da energia 
produzida a partir de biomassa é um
instrumento eficaz com o qual 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. 

Or. en

Alteração 2

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 seria um objectivo 
adequado, 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 
que os argumentos a favor de uma meta 
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sector das energias renováveis. de 20% para a quota global de energia 
proveniente de fontes renováveis têm 
ganho cada vez mais peso, a meta de 10% 
para as energias renováveis nos 
transportes tem sido cada vez mais 
questionada.

Or. en

Alteração 3

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 o avanço 
decisivo no mercado dos biocombustíveis 
da chamada segunda geração, sobretudo 
das culturas lignocelulósicas, se afigura 
pouco provável antes de 2020, o risco de 
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dominância total do mercado pelos 
agrocombustíveis é óbvio, constituindo 
uma evolução que poderá ter 
consequências imprevistas no que respeita 
à segurança alimentar, à biodiversidade e 
à desflorestação. 

Or. en

Alteração 4

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. (7)

(6) O principal objectivo das metas 
vinculativas é fornecer certeza aos 
investidores. Contudo, as actuais 
incógnitas em matéria de produção de 
biocombustíveis requerem uma 
abordagem mais prudente do que aquela 
prevista até à data. A meta vinculativa de 
10% deve, por conseguinte, ser 
reexaminada.

Or. en

Alteração 5

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%

(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 8% de 
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de energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020.

energias renováveis nos transportes no 
consumo da União Europeia em 2020. As 
metas devem ser submetidas a revisões 
periódicas, assim como o enquadramento 
político global e, nomeadamente, a 
metodologia de cálculo das poupanças de 
gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 6

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, 

(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. 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 energias renováveis nos 
transportes unicamente com base na 
produção interna, o potencial muito mais 
elevado de produção eficiente de 
biocombustíveis da zona dos trópicos e o 
interesse em reduzir tanto quanto possível 
os gases com efeitos de estufa 
recomendam que se recorra à importação
para alcançar uma parte significativa da 
meta. 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 
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nomeadamente em matéria de ambiente, de 
custos e de segurança energética.

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 segurança energética e de 
redução dos gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 7

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
garantindo a utilização plena da 
capacidade de produção.

Or. en

Alteração 8

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, tal 
como de outras fontes de energia 
renováveis, 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 
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de sustentabilidade ambiental. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos, e a procura mundial crescente 
de biocombustíveis e outros biolíquidos, 
não devem ter o efeito de incentivar a 
destruição de terrenos ricos em 
biodiversidade. Estes recursos não 
renováveis, reconhecidos em vários 
instrumentos internacionais como de valor 
para toda a humanidade, devem ser 
preservados. Além disso, para os 
consumidores na Comunidade seria 
moralmente inaceitável que a sua crescente 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos pudesse ter por efeito a 
destruição da biodiversidade dos terrenos. 
Por estas razões, é necessário estabelecer 
critérios que garantam que os 
biocombustíveis e outros biolíquidos só 
possam ser elegíveis para incentivos 
quando for possível garantir que não 
provêm de terrenos ricos em 
biodiversidade. Os critérios escolhidos 
consideram ricas em biodiversidade as 
zonas florestais que não são perturbadas 
por uma actividade humana significativa 
(de acordo com a definição utilizada pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas e Conferência Ministerial sobre a 
Protecção de Florestas na Europa) ou 
protegidos por legislações nacionais de 
protecção da natureza. Além disso, 

(39) Os incentivos previstos na presente 
directiva para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos, e a procura mundial crescente 
de biocombustíveis e outros biolíquidos, 
não devem ter o efeito de incentivar a 
destruição de terrenos ricos em 
biodiversidade. Estes recursos não 
renováveis, reconhecidos em vários 
instrumentos internacionais como de valor 
para toda a humanidade, devem ser 
preservados. Além disso, para os 
consumidores na Comunidade seria 
moralmente inaceitável que a sua crescente 
utilização de biocombustíveis e outros 
biolíquidos pudesse ter por efeito a 
destruição da biodiversidade dos terrenos. 
Por estas razões, é necessário estabelecer 
critérios que garantam que os 
biocombustíveis e outros biolíquidos só 
possam ser elegíveis para incentivos 
quando for possível garantir que não 
provêm de terrenos ricos em 
biodiversidade ou que a extracção de 
matérias-primas não tenha um impacto 
negativo na biodiversidade. Os critérios 
escolhidos consideram ricas em 
biodiversidade as zonas florestais que não 
são perturbadas por uma actividade 
humana significativa (de acordo com a 
definição utilizada pela Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas e Conferência 
Ministerial sobre a Protecção de Florestas 
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considerando a elevada biodiversidade de 
alguns terrenos de pastagem, os 
biocombustíveis produzidos a partir de 
matérias-primas provenientes desses 
terrenos de pastagem também não devem 
ser elegíveis para os incentivos previstos 
na presente directiva. A Comissão deve 
estabelecer critérios e/ou áreas geográficas 
adequados para a definição de terrenos de 
pastagem ricos em biodiversidade, tendo 
em conta as melhores provas científicas 
disponíveis e as normas internacionais na 
matéria.

na Europa) ou protegidos por legislações 
nacionais de protecção da natureza. Além 
disso, considerando a elevada 
biodiversidade de alguns terrenos de 
pastagem, os biocombustíveis produzidos a 
partir de matérias-primas provenientes 
desses terrenos de pastagem também não 
devem ser elegíveis para os incentivos 
previstos na presente directiva caso 
tenham sido obtidos com métodos que 
influenciem negativamente a 
biodiversidade. A Comissão deve 
estabelecer critérios e/ou áreas geográficas 
adequados para a definição de terrenos de 
pastagem ricos em biodiversidade, tendo 
em conta as melhores provas científicas 
disponíveis e as normas internacionais na 
matéria. 

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Considerando que a energia 
produzida a partir de biomassa não deve 
ser fabricada a partir de matérias-primas 
cultivadas em terrenos reconhecidos como 
ricos em biodiversidade ou em terrenos 
com um elevado teor de carbono, tais 
como zonas florestais não perturbadas por 
actividade humana significativa e/ou 
zonas continuamente arborizadas, o 
aumento da produção de biocombustíveis 
pode conduzir, por consequência não 
deliberada, ao aumento da pressão 
exercida sobre as florestas naturais. Por 
exemplo, se a procura de óleos vegetais 
aumentar, devido ao aumento da procura 
de biodiesel, isso poderá ter como 
consequência a desflorestação de zonas 
florestais com vista à produção de soja ou 
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de óleo de palma. Em alguns casos, a 
desflorestação pode ocorrer mesmo sendo 
ilegal ao abrigo das regulamentações 
nacionais ou internacionais. Por outro 
lado, as pressões de diferentes tipos nos 
solos constituem uma consequência 
inevitável do aumento do alcance ou do 
âmbito de qualquer actividade com um 
elevado aproveitamento do solo. Não 
obstante, é importante que a UE preveja 
incentivos com vista a minimizar o risco 
de tais impactos; a UE deve, em 
particular, atribuir uma prioridade 
elevada à promoção de sistemas de 
protecção das florestas tropicais húmidas 
através, por exemplo, de uma 
compensação pelo acto de “evitar a 
desflorestação”.

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Sempre que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos sejam produzidos a 
partir de matérias-primas produzidas na 
UE, devem também obedecer aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura. Não é viável, do ponto de vista 
administrativo e técnico, aplicar tais 
critérios às importações de países terceiros.

(40) Sempre que os biocombustíveis e 
outros biolíquidos sejam produzidos a 
partir de matérias-primas produzidas na 
UE, devem também obedecer aos 
requisitos ambientais comunitários para a 
agricultura. Não é viável, do ponto de vista 
administrativo e técnico, aplicar tais 
critérios às importações de países terceiros. 
Os Estados-Membros são igualmente 
encorajados a investigar em que medida a 
introdução de novos tipos de culturas de 
material lignocelulósico na paisagem 
agrícola pode ser um instrumento de 
promoção do reforço da legislação 
relativa ao ambiente, para além dos tipos 
especificamente mencionados nas regras 
da condicionalidade da Política Agrícola 
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Comum, no que respeita, por exemplo, à 
protecção da qualidade das águas 
subterrâneas e de superfície (Directiva 
2000/60/CE).

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As disposições relativas a um regime 
de sustentabilidade para as utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biolíquidos e biocombustíveis, devem 
ser analisadas pela Comissão em 2010, 
tendo em conta a necessidade de gerir de 
forma sustentável os recursos de biomassa.

(47) As disposições relativas a um regime 
de sustentabilidade para as utilizações 
energéticas da biomassa, com excepção 
dos biolíquidos e biocombustíveis, devem 
ser analisadas pela Comissão em 2009, 
tendo em conta a necessidade de gerir de 
forma sustentável todos os recursos de 
biomassa. As práticas agrícolas devem, 
igualmente, ser abrangidas. 

Or. en

Alteração 13

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
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Alteração 14

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 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. 

Or. en

Alteração 15

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 

(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 
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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.

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 16

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 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 a energia 
proveniente de fontes renováveis e, em 
particular, para a energia produzida a 
partir de biomassa.

Or. en

Justificação

O âmbito dos critérios de sustentabilidade deveria ir além dos biocombustíveis, os quais 
constituem uma pequena parte das energias renováveis, a fim de abranger categorias 
sustentáveis de energia renovável, bem como todas as utilizações de biomassa para a 
produção de energia.
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) "Zonas de elevado valor de 
preservação":
- zonas que, a nível internacional, 
regional ou nacional, contenham 
concentrações significativas de valores de 
biodiversidade (por exemplo, espécies
endémicas, espécies ameaçadas de 
extinção, refúgios); 
- zonas paisagísticas que, a nível 
internacional, regional ou nacional, têm 
populações viáveis, constituídas, 
totalmente ou em grande parte, por 
espécies naturais, em padrões normais de 
distribuição e abundância;
- zonas que fazem parte de ou contêm 
ecossistemas raros, ameaçados ou em 
perigo; 
- zonas que prestam serviços básicos à 
natureza em situações críticas (por 
exemplo, protecção da bacia hidrográfica, 
controlo da erosão); 
- zonas que satisfazem as necessidades 
fundamentais das comunidades locais 
(por exemplo, em termos de subsistência 
ou de saúde); 
- zonas críticas para a identidade cultural 
tradicional de comunidades locais (zonas 
de importância cultural, ecológica, 
económica ou religiosa identificadas em 
colaboração com as comunidades em 
questão). 

Or. en

Justificação

É necessário definir “zonas de elevado valor de preservação” no n.º 3 do artigo 15. O 
quadro relativo às zonas de elevado valor de preservação foi originalmente desenvolvido 
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pelo Conselho de Gestão Florestal (incluído agora no sistema de certificação deste 
Conselho) e constitui um quadro rigoroso para a identificação de zonas de elevado valor de 
preservação susceptíveis de ser ou não protegidas ao abrigo da legislação nacional ou de 
convenções internacionais.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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 óleo vegetal ou animal, com 
qualidade de gasóleo, 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 
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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 a 
partir de plantas oleaginosas por pressão, 
extracção ou métodos comparáveis, em 
bruto ou refinado mas quimicamente 
inalterado, quando a sua utilização for 
compatível com o tipo de motores e os 
respectivos requisitos em termos de 
emissões.

Or. en

Justificação

Estas definições podem encontrar-se na Directiva 2003/30CE. Contudo, uma vez que essa 
directiva será revogada a partir de 2012, é essencial incluir as definições na Directiva 
"Energias Renováveis".

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

-1. O objectivo principal é a eliminação 
progressiva das emissões de gases com 
efeitos de estufa derivadas do consumo de 
energias fósseis na União Europeia até 1 
de Janeiro de 2050.

Or. en
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Justificação

Para combater as alterações climáticas, é necessário reduzir a aproximadamente zero as 
emissões provocadas pelas energias fósseis a nível da UE.

Alteração 20

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. en

Justificação

Devido a todas as dúvidas em relação aos efeitos produzidos pelo rápido aumento da 
produção de biocombustíveis, baseada em agrocombustíveis, prevalece um argumento 
convincente favorável a uma abordagem cautelosa e passo a passo. A meta vinculativa 
proposta de 10% afigura-se demasiado optimista. O objectivo não deve ser o alcance da meta 
a todo o custo, mas antes a implementação de políticas que tenham um benefício significativo 
para o ambiente. A abordagem mais sensata seria, por conseguinte, a redução da meta e o 
desenvolvimento de uma política baseada em revisões periódicas – “aprender com a prática” 
–, tendo sempre em consideração os objectivos globais, a metodologia e o quadro político.
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão apresentará ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu, o mais tardar 
até 1 de Janeiro de 2010, um único Livro 
Branco que estabeleça uma lista exaustiva 
de toda a legislação pertinente necessária 
para a realização do objectivo 
mencionado no n.º -1.

Or. en

Justificação

A actividade legislativa é frequentemente fragmentada. A existência de um único documento, 
preparado pela Comissão, que englobe toda a legislação necessária para realizar o objectivo 
da eliminação progressiva das emissões de gases com efeito de estufa derivadas do uso de 
combustíveis fósseis na União Europeia, seria bastante útil e conferiria uma maior 
transparência e clareza ao trabalho legislativo relativo à atenuação das alterações 
climáticas.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Categorias sustentáveis de energia 

renovável 
1. Para efeitos da presente directiva, os 
projectos relativos às energias renováveis 
serão considerados sustentáveis do ponto 
de vista ambiental, desde que sejam 
coerentes com as disposições 
estabelecidas no presente artigo. 
2. Em cumprimento das regras de 
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planeamento nacionais e das 
regulamentações de aplicação das 
disposições da presente directiva, são 
considerados compatíveis com o presente 
artigo os seguintes tipos de fontes de 
energia renováveis:
(a) Todas as formas de electricidade 
fotovoltaica, salvo nos casos em que os 
Estados-Membros fixem um limite 
máximo, acima do qual se requer uma
avaliação do impacto ambiental e que não 
poderá ser inferior 1 MW para todas as 
unidades de um pedido único de 
aplicação;
(b) electricidade produzida a partir de 
turbinas eólicas, sujeitas às disposições do 
n.º 5;
(c) centrais solares de concentração, sob a 
condição de não serem implantadas em 
terras aráveis actualmente produtivas; 
contudo, os Estados-Membros poderão 
exigir avaliações de impacto ambiental 
para as instalações que excedam os 5 MW 
nas zonas sensíveis enumeradas no 
presente artigo e nas ilhas de menor 
dimensão;
(d) centrais de cogeração que utilizam 
qualquer tipo de biomassa com uma 
capacidade inferior a 5 MW;
(e) todas as formas de electricidade 
gerada por combustíveis não fósseis nas 
explorações agrícolas, sujeitas às 
disposições dos artigos 12.º e 14.º;
(f) A conversão à escala industrial de CO2
em combustível através do vector de algas 
ou de uma tecnologia comparável, em 
particular quando constitui parte 
integrante de um sistema de captura, 
utilização e armazenamento de carbono 
de uma central geradora de electricidade 
alimentada por combustíveis fósseis ou de 
uma instalação industrial de alta 
intensidade energética;
As novas tecnologias de energia renovável 
que, até à entrada em vigor da presente 
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directiva, ainda não tinham sido 
demonstradas e que cumpram claramente 
os critérios que figuram no presente 
artigo, podem ser adicionadas 
provisoriamente ao presente número, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 21.º, n.º 2, 
aguardando a revisão da presente 
directiva.
3. Quaisquer instalações ou projectos que 
não cumpram os critérios estabelecidos no 
n.º 2 podem ser considerados compatíveis 
com os requisitos do presente artigo e do 
artigo 15.º, desde que o resultado de uma 
análise de impacto sobre o ambiente 
confirme que respeitam as condições do 
presente artigo.
4. Em conformidade com as disposições 
do artigo 12.º, n.º 5, a Comissão propõe 
uma legislação relativa à eficiência da 
conversão energética de biocombustíveis 
produzidos de acordo com o artigo 15.º 
para serem utilizados no sector dos 
transportes.
5. Os Estados-Membros poderão designar 
determinadas partes do seu território –
como parques nacionais ou regionais das 
zonas ricas em biodiversidade, zonas de 
migração de aves, zonas de excepcional 
beleza natural ou pertencentes ao 
património paisagístico nacional, zonas 
designadas ao abrigo da Directiva 
“Habitats” e de outros regulamentos 
internacionais sobre a biodiversidade –
que poderão ser excluídas do âmbito de 
aplicação do presente artigo, tanto para a 
produção de energia, como para as 
tecnologias renováveis específicas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão apresenta uma abordagem quase inteiramente negativa dos critérios 
de sustentabilidade e é caracterizada por estabelecer "áreas interditas". O novo artigo 
constitui uma tentativa de corrigir este equilíbrio negativo, evidenciando aquelas tecnologias 



PA\723926PT.doc 27/55 PE406.140v01-00

PT

renováveis que, estando sujeitas a determinadas condições tais como a dimensão e a 
localização, não levantam quaisquer questões significativas de sustentabilidade, 
contrariando assim as provas onerosas em certos Estados-Membros. O projecto não constitui 
uma lista definitiva e permite explicitamente reconhecer rapidamente as tecnologias, 
existentes ou futuras, que apresentem um nível equivalente de sustentabilidade, para fins de 
planeamento e investimento.  

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 15 – Título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de sustentabilidade ambiental
para os biocombustíveis e outros 
biolíquidos

Critérios de sustentabilidade para a 
energia produzida a partir de biomassa

Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – introdução

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. Independentemente do facto de as 
matérias-primas serem cultivadas dentro 
ou fora do território da Comunidade, a 
energia produzida a partir de biomassa só
será considerada para os efeitos 
enumerados nas alíneas a), b) e c)
seguintes se cumprir os critérios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 5:

Or. en

Justificação

O texto deve ser claro no que respeita à aplicação dos critérios.
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

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 é 
calculada com base no n.º 1 do artigo 17.º 
e deve ser, pelo menos, de 50%.

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 Janeiro de 2015.

Or. en

Justificação

A proposta destinada a reduzir em 35% os gases com efeito de estufa não é suficientemente 
ambiciosa. Ao fixar um objectivo tão baixo, permitir-se-á que a maioria dos biocombustíveis 
produzidos cumpram as condições necessárias para serem tidos em consideração; deste 
modo, a produção correrá o risco de ser ineficaz, de ter efeitos benéficos limitados no clima e 
importantes incidências indirectas na utilização dos solos. 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. Esse limite máximo 
não oferece qualquer incentivo real à inovação e à melhoria dos resultados respeitantes à 
redução dos gases com efeito de estufa. Para que os biocombustíveis produzidos no futuro 
tenham efeitos mais benéficos no clima, propõe-se que seja aplicado um limite máximo de 
50% em matéria de redução dos gases com efeito de estufa a partir da entrada em vigor da 
presente Directiva. Atendendo ao aumento do limite máximo, convirá que as instalações de 
produção já existentes disponham de mais algum tempo para se adaptarem (2015 em lugar 
de 2013).

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os biocombustíveis e outros biolíquidos 3. A energia produzida a partir de 
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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:

biomassa considerada para efeitos do n.º 1 
não deve ser fabricada a partir de matérias-
primas cultivadas em terrenos 
reconhecidos como ricos em 
biodiversidade, a menos que os elementos 
fornecidos demonstrem que essas 
matérias-primas foram produzidas por 
meio de práticas de gestão sustentável e 
que a sua produção e extracção não 
tiveram qualquer efeito negativo na 
biodiversidade, e/ou que os elementos 
fornecidos demonstrem que uma 
intervenção permitirá restabelecer a 
composição das espécies e dos processos 
naturais. Tal inclui os terrenos que em 
Novembro de 2005 tinham um dos 
seguintes estatutos, independentemente de 
o terem ou não actualmente:

-a) zona de elevado valor de conservação;

Or. en

Justificação

Convirá completar a lista proposta das zonas proibidas, na qual não figuram algumas zonas 
sensíveis, adoptando, por exemplo, as categorias das zonas de elevado valor de conservação. 
Na proposta original, ou é possível utilizar inteiramente os terrenos para a produção, ou é 
proibido utilizá-los. Tanto na Europa como em qualquer outro lugar, deveria ser possível 
aplicar uma gestão sustentável; com efeito agir de forma sustentável permitiria utilizar 
quantidades limitadas de biomassa.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelecerá os critérios e as 
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 

Suprimido
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controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A energia produzida a partir de 
biomassa 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, a menos que os 
elementos fornecidos demonstrem que 
essas matérias-primas provêm de fluxos 
de resíduos ou de desperdícios de madeira 
ou foram produzidas por meio de práticas 
de gestão sustentável. Tal inclui os
terrenos que em Novembro de 2005 tinham
um dos seguintes estatutos e já não o têm:

Or. en

Justificação

Na proposta original, ou é possível utilizar inteiramente os terrenos para a produção, ou é 
proibido utilizá-los. Tanto na Europa como em qualquer outro lugar, deveria ser possível 
aplicar uma gestão sustentável; com efeito agir de forma sustentável permitiria utilizar 
quantidades limitadas de biomassa.

Alteração 29

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 

As disposições do presente número não se 
aplicam se, no momento da obtenção da 
matéria-prima, o terreno tiver o mesmo 
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estatuto que em Janeiro de 2008. estatuto que em Novembro de 2005.

Or. en

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão, em cooperação com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e dos países terceiros, 
estabelecerá os limites geográficos para as 
zonas mencionadas nos n.ºs 3 e 4. Esta 
medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 21.º

Or. en

Justificação

A Comissão deverá encarregar-se de estabelecer os limites geográficos das zonas proibidas, 
uma vez que tal permitirá provar mais facilmente que os agentes económicos e, em 
particular, os pequenos produtores, respeitam os critérios impostos.

Alteração 31

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 

5. As matérias-primas agrícolas cultivadas 
na Comunidade e utilizadas para a 
produção de energia de biomassa
considerada 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 32

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 quaisquer novos 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 2009. 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

Alteração 33

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:
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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.

Or. en

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

7-B. A Comissão apresentará de dois em 
dois anos um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os efeitos de 
uma maior procura de biocombustíveis na 
sustentabilidade social da Comunidade e 
dos países terceiros países e sobre a 
incidência da política da União Europeia 
em matéria de biocombustíveis na 
disponibilidade dos produtos alimentares 
nos países exportadores, na capacidade 
das populações dos países em 
desenvolvimento para adquirir esses 
produtos alimentares e noutras questões 
gerais relacionadas com o 
desenvolvimento. O primeiro relatório 
será apresentado em 2012 e abordará a 
questão dos direitos de utilização dos 
solos. Indicará, relativamente a cada país 
que constitua uma fonte significativa de 
matérias-primas para a produção dos 
biocombustíveis consumidos na União 
Europeia, se o país ratificou e aplicou 
cada uma das seguintes Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho:
i) Convenção sobre a Idade mínima de 
Admissão ao Emprego (n.º 138);
ii) Convenção sobre a Interdição das 
Piores Formas de Trabalho das Crianças 
e a Acção Imediata com vista à Sua 
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Eliminação (n.º 182);
iii) Convenção sobre a Abolição do 
Trabalho Forçado (n.º 105)
iv) Convenção sobre o Trabalho Forçado 
(n.º 29)
v) Convenção sobre a Igualdade de 
Remuneração entre a Mão-de-obra 
Masculina e a Mão-de-obra Feminina em 
Trabalho de Igual Valor (n.º 100)
vi) Convenção sobre a Discriminação no 
Emprego e na Profissão (n.º 111)
vii) Convenção sobre a Liberdade Sindical 
e  Protecção do Direito Sindical (n.º 87);
viii) Convenção sobre a Aplicação dos 
Princípios do Direito de Organização e de 
Negociação Colectiva (n.º 98).
Se necessário, a Comissão proporá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não inclui critérios sociais, uma vez que a sua inclusão poderia ser 
incompatível com as normas da OMC. Propõe-se que a Comissão elabore de dois em dois 
anos um relatório especial no tocante a um amplo leque de incidências sociais do aumento da 
procura e da utilização de biocombustíveis. A Comissão deverá, se necessário, propor 
medidas correctivas baseadas nesses relatórios.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os biocombustíveis e outros 
biolíquidos tiverem de ser considerados
para efeitos do n.° 1 do artigo 15.°, os 
Estados-Membros devem exigir que os 
operadores económicos apresentem prova 
do cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade ambiental definidos no 

1 Quando a energia produzida a partir de 
biomassa tiver de ser considerada para 
efeitos do n.° 1 do artigo 15.°, os Estados-
Membros devem exigir que os operadores 
económicos apresentem prova do 
cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade definidos no artigo 15.°. 
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artigo 15.°. Para tal, devem exigir que os 
operadores económicos utilizem um 
sistema de balanço de massa que permita:

Para tal, devem exigir que os operadores 
económicos utilizem um sistema de 
balanço de massa que permita:

Or. en

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) misturar as remessas de matérias-primas 
ou biocombustíveis com diferentes 
características de sustentabilidade;

a) misturar as remessas de matérias-primas 
ou biocombustíveis com diferentes 
características de sustentabilidade, na 
condição de que todas as remessas 
cumpram os critérios de sustentabilidade 
definidos no artigo 15.º; 

Or. en

Justificação

Todas as remessas devem cumprir os critérios; caso contrário, existe um risco manifesto de 
que biocombustíveis e biolíquidos com maus resultados em matéria de redução de gases com 
efeito de estufa sejam simplesmente misturados com biocombustíveis e biolíquidos com bons 
resultados, cumprindo deste modo os critérios.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No seu relatório de 2009, a Comissão 
proporá igualmente um sistema de 
verificação do cumprimento dos critérios 
de sustentabilidade definidos no artigo 
15.º para todas as formas de energia 
produzida a partir de biomassa.

Or. en
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Justificação

Embora se proponha que os critérios relativos aos biocombustíveis sejam alargados a todas 
as utilizações energéticas da biomassa, não existe qualquer metodologia sólida para verificar 
o cumprimento dos critérios para as utilizações energéticas da biomassa que não os 
biocombustíveis. Por conseguinte, a Comissão deverá apresentar esse alargamento no 
relatório de 2009.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 16 – 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, 
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.

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, 
acompanhada de uma descrição do método 
e dos dados utilizados para elaborar essa 
lista. 

Or. en

Alteração 39

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 Partes B e Parte E do Anexo 
VII, dando especial atenção às emissões 

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 



PA\723926PT.doc 37/55 PE406.140v01-00

PT

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 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 21.º

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 
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 os cultivos 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

Or. en

Justificação

Embora sejam sugeridos valores implícitos específicos para os cultivos, esses valores são 
muito gerais (médias globais) e estão longe de reflectir as importantes variações físicas 
existentes. As emissões dos cultivos podem diferir grandemente em função das regiões e das 
condições climáticas. Por outro lado, é muito difícil e oneroso medir as emissões reais dos 
cultivos. Juntamente com as emissões resultantes das alterações na utilização dos solos, são 
as emissões para as quais é mais difícil estabelecer valores típicos ou implícitos. Por 
conseguinte, é muito importante que a Comissão apresente valores para a produção que 
reflictam de forma mais precisa as diferenças regionais. Caso contrário, corre-se o grande 
risco de que a Directiva force os agentes económicos a despender importantes recursos em 
medições e afecte negativamente todos os pequenos produtores que não dispõem desses 
recursos.

Alteração 40

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 80 % dos valores 
relativos aos processos de produção.
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Or. en

Justificação

Os valores implícitos devem ser estabelecidos de forma coerente. A abordagem adoptada 
pela Comissão na sua proposta consiste em deduzir 40 % aos valores típicos para a 
transformação. O facto de esta abordagem ser ou não restritiva depende exclusivamente da 
variabilidade. Em alguns casos é provável que seja muito restritiva, enquanto noutros não o 
será de todo.

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições específicas relativas aos 
biocombustíveis

Disposições específicas relativas à 
promoção da utilização das energias 
renováveis nos transportes

Or. en

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o público seja informado da 
disponibilidade de biocombustíveis e 
outros combustíveis renováveis para os 
transportes. Os Estados-Membros devem 
exigir que sejam indicadas nos pontos de 
venda as percentagens de biocombustíveis, 
misturados com derivados do petróleo, que 
excedam o valor-limite de 10% em 
volume.

1 Os Estados-Membros devem assegurar 
que o público seja informado 
pormenorizadamente da disponibilidade e 
das vantagens ambientais de todas as 
diferentes fontes de energias renováveis 
para os transportes. Os Estados-Membros 
devem exigir que sejam indicadas nos 
pontos de venda as percentagens de 
biocombustíveis, misturados com 
derivados do petróleo, quando excedam 
10% em volume.

Or. en
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Justificação

É conveniente disponibilizar informações não só sobre os biocombustíveis, mas também 
sobre todos os tipos de energias renováveis para os transportes.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros designarão por 
«gasolina EuroBio» e «gasóleo EuroBio» 
a gasolina e o gasóleo obtidos por 
hidrotratamento de óleos vegetais e 
gorduras animais ou produzidos a partir 
de óleos de pirólise obtidos de todas as 
formas de biomassa e que, do ponto de 
vista químico e dos resultados, não se 
distingam da gasolina ou do gasóleo 
obtidos de combustíveis fósseis ou lhes 
sejam superiores, na condição de que a 
percentagem de biocombustíveis no 
combustível total seja igual ou superior a 
50 % e de que o hidrogénio utilizado não 
seja obtido de combustíveis fósseis. 

Or. en

Justificação

Como ficou demonstrado com a introdução da gasolina sem chumbo nos anos oitenta e 
noventa e com os subsequentes estudos de mercado levados a cabo pelas companhias 
petrolíferas e pelos retalhistas de combustível, os consumidores respondem positiva e 
rapidamente à introdução de combustíveis «verdes». O objectivo da presente alteração 
consiste em dar um grande incentivo à procura no que se refere às alternativas melhores e 
mais sustentáveis aos combustíveis fósseis, reconhecendo embora que levará tempo até que 
os fabricantes de combustíveis tornem a totalidade da sua produção completamente «verde», 
chegando a misturas que contenham entre 50 % e 100 % de combustíveis não fósseis.
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Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros designarão por 
«gasolina EuroBioblend» e  «gasóleo 
EuroBioblend» as misturas de gasolina 
ou gasóleo mencionadas no n.º 1-A nas 
quais que a percentagem de 
biocombustíveis seja, pelo menos, de 
10 %, mas inferior a 50 %. A percentagem 
de biocombustíveis utilizada para efeitos 
do presente número será aumentada em 
conformidade com a prevista no n.º 2 do 
artigo 15.

Or. en

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja disponibilizado, o mais tardar até 
31 de Dezembro de 2010, gasóleo que 
cumpra as especificações estabelecidas no 
Anexo V nas estações de serviço com mais 
de duas bombas que vendam combustível 
para motores diesel.

Suprimido

Or. en
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Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 18 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3.  Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja disponibilizado, o mais tardar até 
31 de Dezembro de 2014, gasóleo que 
cumpra as especificações estabelecidas no 
Anexo VI, ou outro combustível para 
motores diesel com um teor de, pelo 
menos, 5% em volume de biocombustível 
nas estações de serviço com mais de duas 
bombas que vendam combustível para 
motores diesel.

Suprimido

Or. en

Alteração 47

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. en
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Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer mecanismo de apoio, 
incluindo os incentivos financeiros, 
criado pelos Estados-Membros para a 
produção e utilização/consumo em grande 
escala de energias renováveis nos 
transportes, será proporcional à poupança 
de emissões de gases com efeito de estufa. 
A investigação e o desenvolvimento no 
sector das energias renováveis para os 
transportes, bem como o desenvolvimento 
de sistemas de transporte sustentáveis, 
serão fortemente encorajados tanto a 
nível dos Estados-Membros como a nível 
da Comunidade e podem beneficiar de 
ajudas suplementares.

Or. en

Justificação

A fim de incentivar as melhores alternativas para a utilização de energias renováveis nos 
transportes (incluindo a electricidade e o hidrogénio), os regimes de apoio, incluindo as 
subvenções, adoptados pelos Estados-Membros devem ser proporcionais à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 19 - n.º 3 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.  No seu primeiro relatório, os Estados- 3.  No seu primeiro relatório, os Estados-
Membros devem indicar se pretendem, e 
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Membros devem indicar se pretendem: em caso afirmativo em que data:

Or. en

Alteração 50

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 e 
sociais 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;

Or. en

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 20 - n.º 5 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c)  O impacto da política comunitária de 
biocombustíveis na disponibilidade de 
produtos alimentares nos países de 
exportação, na capacidade da população 
dos países em desenvolvimento de ter 
acesso a esses produtos, e em questões 
mais vastas relativas ao desenvolvimento; e

(c)  O impacto da política comunitária 
relativa à energia produzida a partir de 
biomassa na segurança alimentar nos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente os potenciais efeitos sobre 
os países com baixos rendimentos e 
défices de alimentos e os países menos 
desenvolvidos, na disponibilidade de 
produtos alimentares e na capacidade de 
acesso a esses produtos nos países de 
exportação, e em questões mais vastas 
relativas ao desenvolvimento; e
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Or. en

Alteração 52

Proposta de directiva
Anexo III - linha 8

Texto da Comissão Alteração

Biodiesel (éster metílico produzido a partir 
de óleo vegetal ou animal, com qualidade 
de gasóleo, para utilização como 
biocombustível)

FAME (éster metílico produzido a partir 
de óleo vegetal ou animal, com qualidade 
de gasóleo, para utilização como 
biocombustível)

Or. en

Justificação

Os éster metílico de ácidos gordos (FAME). constitui apenas uma forma de "biodiesel" pelo 
que não deve ser favorecido em detrimento dos outros para efeitos da legislação comunitária.

Alteração 53

Proposta de directiva
Anexo III - linha 10

Texto da Comissão Alteração

Óleo vegetal tratado com hidrogénio (óleo 
vegetal tratado termo-quimicamente com 
hidrogénio)

Óleo vegetal e gorduras animais tratados
com hidrogénio (óleo vegetal e gorduras 
animais tratados termo-quimicamente com 
hidrogénio)

Or. en
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Justificação

A "gasolina verde" e o "gasóleo verde" podem, para os efeitos do disposto no artigo 18.º, ser 
produzidos a partir de uma série de processos, nomeadamente o tratamento com hidrogénio 
de gorduras animais e de óleos vegetais, o tratamento da biomassa pelo método Fischer-
Tropsch e o refinamento do óleo combustível obtido por pirólise proveniente de biomassa.

Alteração 54

Proposta de directiva
Anexo III - linha 13

Texto da Comissão Alteração

Gasolina Gasolina produzida a partir de 
combustíveis fósseis

Or. en

Justificação

A origem da gasolina deve ser claramente indicada.

Alteração 55

Proposta de directiva
Anexo III - linha 14

Texto da Comissão Alteração

Gasóleo Gasóleo produzido a partir de 
combustíveis fósseis

Or. en
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Justificação

A origem do gasóleo deve ser claramente indicada.

Alteração 56

Proposta de directiva
Anexo III - linha 14-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Fuelóleo pesado produzido a partir de 
combustíveis fósseis

Or. en

Alteração 57

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Anexo V suprimido

Or. en

Justificação

Estas normas devem ser fixadas pelo Comité Europeu de Normalização (CEN).

Alteração 58

Proposta de directiva
Anexo VI
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Texto da Comissão Alteração

Anexo VI suprimido

Or. en

Justificação

Estas normas devem ser fixadas pelo Comité Europeu de Normalização (CEN).

Alteração 59

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, 
em que

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

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 
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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;

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

eccr = 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

É importante explicitar o papel do carbono contido nos solos, dado que certas culturas, 
nomeadamente as perenes, podem contribuir para aumentar a quantidade de carbono 
armazenado nos solos. Nos caso de terras degradadas ou marginais, pouco férteis, este 
aumento pode contribuir para tornar produtivos os solos degradados.

Na sua metodologia, a Comissão omite as emissões de gases com efeito de estufa que podem 
resultar de alterações indirectas da utilização dos solos, como quando a produção de 
biocombustíveis provoca a deslocação de uma actividade para outras zonas. Alguns peritos 
consideram que estes efeitos são mais significativos do que as emissões resultantes de 
alterações directas da utilização dos solos.

Alteração 60

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. 

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. 
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Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

Para o cálculo dessas emissões, aplica-se a 
seguinte fórmula:

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

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

em que em que
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 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 biocombustíveis);

CSR = 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; 

CSR = 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; 

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

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

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

P  = 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 pelos 
biocombustíveis ou outros biolíquidos por 
unidade de superfície por ano).

Quando uma parte significativa da troca 
de carbono entre o solo e a atmosfera 
revestir a forma de CH4, este facto deve 
ser tido em conta alterando o cálculo 
relativo a esta parte da troca. Para o 
efeito, o peso molecular do CO2 deve ser 
substituído pelo do CH4 (MWCH4) e 
multiplicado pelo equivalente em CO2 do 
CH4 referido no ponto 5 (MWCH4 = peso 
moleculat do metano = 16.043 g/mol).
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Or. en

Justificação

O efeito de estufa do metano é muito importante e 23 vezes superior ao do CO2. É 
conveniente ter em conta as emissões de metano quando estas correspondem a uma grande 
parte do total das emissões de gases devidas a alterações da utilização dos solos.

Alteração 61

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 8

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 
constantes das Orientações IPCC para os 
inventários nacionais de gases com efeito 
de estufa:

Quadro relativo à afectação dos solos Quadro suprimido
Em alternativa, podem utilizar-se os 
valores reais para CSR e CSA.

Em alternativa, podem utilizar-se os 
valores reais para CSR e CSA.

Podem utilizar-se os seguintes valores 
para o cálculo da P:

Suprimido

Quadro Quadro suprimido
Em alternativa, podem utilizar-se os 
valores reais.

Devem utilizar-se os valores reais para o 
cálculo da P.

Or. en

Justificação

With regard to emissions from land use change an improved methodology is proposed. The 
IPCC already in 1996 presented a detailed but scalable methodology for land use change, 
updated in 2006, that is already in use for reporting under the Kyoto protocol. Using this 
methodology for calculation emissions from land use would constitute a major improvement 
of the methodology. There are strong reasons to make use of the IPCC methodology. It 
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provides more flexibility and is likely to meet with approval since many countries around the 
world are already using the methodology.

Alteração 62

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. 
Esse valor será de 20g CO2/MJ nos casos 
restantes.

Or. en

Justificação

GHG emissions from indirect land use change are applied to all production on other land 
other than idle, marginal and degraded land. The value of 20gCO2eg/MJ is low compared to 
what has been presented over the last year in several different estimates. However, 
considering the large uncertainties in assessment of indirect land use effects, and the large 
range of values that has been presented, it seems reasonable to use a low value to start with.

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

8-B. A poupança de emissões resultante 
da acumulação de carbono nos solos 
graças a uma melhor gestão agrícola, esca, 
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pode ser contabilizada, se não o tiver sido 
em el.

Or. en

Alteração 64

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 9 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9.  As emissões do processamento, ep, 
incluem as emissões do próprio 
processamento; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados no processamento.

9.  As emissões do processamento, ep, 
incluem as emissões do próprio 
processamento; de resíduos e perdas; e da 
produção de produtos químicos ou 
produtos utilizados no processamento, mas 
excluem as emissões resultantes da 
combustão de resíduos de culturas 
agrícolas.

Or. en

Alteração 65

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.

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

Or. en
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Alteração 66

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.

13.  A poupança de emissões resultante da 
captação e utilização 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 
ou de combustíveis fósseis utilizados em 
produtos e serviços comerciais.

Or. en

Justificação

O CO2 captado pode não só substituir o CO2 derivado de fontes fósseis, mas também 
contribuir para a substituição de combustíveis fósseis se for utilizado, por exemplo, na 
produção de biocombustíveis a partir de algas.

Alteração 67

Proposta de directiva
Anexo VII - parte C - ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14.  A poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração, eee, é contabilizada se for 
relativa à produção excedentária de 
electricidade em sistemas de produção de 
combustível que utilizam a cogeração,
excepto se o combustível utilizado para a 
cogeração for um co-produto que não seja 
um resíduo de culturas agrícolas. Ao 
contabilizar essa produção excedentária 

14.  A poupança de emissões resultante da 
produção excedentária de electricidade na 
cogeração, eee, quando responde a um 
pedido de calor útil no processo de 
produção de combustívei, e a electricidade 
produzida a partir do calor residual 
gerado pelo processo de produção de 
combustível é contabilizada, excepto se o 
combustível utilizado para a cogeração for 
um co-produto do processo de produção 
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de electricidade, parte-se do princípio que 
a dimensão da unidade de cogeração é a 
mínima necessária para esta fornecer o 
calor necessário à produção do 
combustível. A poupança de emissões de 
gases com efeito de estufa associada a esta 
electricidade excedentária é considerada 
igual à quantidade de gases com efeito de 
estufa que seria emitida produzindo uma 
quantidade igual de electricidade numa 
central alimentada com o mesmo 
combustível que a unidade de cogeração.

de combustíveis para os transportes 
produzido a partir de biomassa. A 
poupança de emissões de gases com efeito 
de estufa associada a esta electricidade 
excedentária é considerada igual à 
quantidade de gases com efeito de estufa 
que seria emitida, no caso da electricidade 
produzida na Comunidade, pelas emissões 
específicas médias da UE resultante da 
produção de electricidade e, no caso da 
electricidade produzida em países 
terceiros, pelas emissões médias 
resultantes da produção de electricidade 
no país em que esta foi produzida.

Or. en

Justificação

The greenhouse gas emission savings associated with excess electricity should be counted as 
having average emissions, alternatively calculated using a marginal approach. Otherwise, as 
in the COM proposal, the directive would favour plants using fossil fuel over plants using 
biomass as the former gets a significant credit for applying high efficiency cogeneration while 
the latter do not. Instead the use of less GHG emitting energy sources should be rewarded.

Alteração 68

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 

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 
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co-produtos com excepção da 
electricidade).

co-produtos com excepção da 
electricidade, aquecimento e 
arrefecimento).

A Comissão avaliará, até 1 de Janeiro de 
2010 o mais tardar, se é conveniente, para 
efeitos do disposto no primeiro parágrafo, 
utilizar um método de substituição. Com 
base nos resultados desta avaliação, a 
Comissão pode propor as alterações 
necessárias.

Or. en

Justificação

Emissions savings from co-products can be calculated with the energy-method as is proposed 
by the COM. However, co-products may have an important role in another process, and may 
save GHG emissions in that process without necessarily having a high "lower heating value". 
The amendment calls upon the Commission to assess if the energy-method can be exchanged 
for the more complex substitution approach that may give a more true picture of the real 
GHG savings.
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