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11.1.2018 A8-0391/103 

Alteração  103 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 1 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A presente diretiva estabelece um 

quadro comum de medidas de promoção da 

eficiência energética na União, a fim de 

assegurar a realização dos grandes 

objetivos da União que consistem em 

aumentar a eficiência energética de 20 % 

até 2020 e em realizar o objetivo 

vinculativo de aumento da eficiência 

energética de 30 % até 2030, e prepara o 

caminho para novas melhorias da 

eficiência energética após essas datas. 

Estabelece regras destinadas a eliminar os 

obstáculos no mercado da energia e a 

ultrapassar as deficiências do mercado, que 

impedem a eficiência no aprovisionamento 

e na utilização da energia, e prevê o 

estabelecimento de objetivos e 

contribuições indicativos nacionais em 

matéria de eficiência energética para 2020 

e 2030. 

1. A presente diretiva estabelece um 

quadro comum de medidas de promoção da 

eficiência energética na União, dando 

execução ao princípio da «prioridade à 

eficiência energética» ao longo de toda a 

cadeia de energia, incluindo a produção, 

o transporte, a distribuição e a utilização 

final de energia, a fim de assegurar a 

realização dos grandes objetivos da União 

que consistem em aumentar a eficiência 

energética de 20 % até 2020 e em realizar o 

objetivo indicativo de aumento da 

eficiência energética de 30 % até 2030, e 

prepara o caminho para novas melhorias da 

eficiência energética após essas datas. 

Estabelece regras destinadas a eliminar os 

obstáculos no mercado da energia e a 

ultrapassar as deficiências do mercado, que 

impedem a eficiência no aprovisionamento 

e na utilização da energia, e prevê o 

estabelecimento de objetivos e 

contribuições indicativos nacionais em 

matéria de eficiência energética para 2020 

e 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Alteração  104 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 3 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Cada Estado-Membro deve fixar as 

contribuições indicativas nacionais de 

eficiência energética para o objetivo de 

2030, referido no artigo 1.º, n.º 1, em 

conformidade com os artigos [4.º] e [6.º] 

do Regulamento (UE) XX/20XX 

[Governação da União da Energia]. Ao 

fixar as suas contribuições, os 

Estados-Membros devem ter em conta que 

o consumo de energia da União em 2030 

não poderá ser superior a 1 321 Mtep de 

energia primária e 987 Mtep de energia 

final. Os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão dessas contribuições 

como parte dos seus planos nacionais 

integrados em matéria de energia e clima, 

em conformidade com o procedimento 

previsto nos artigos [3.º] e [7.º] a [11.º] do 

Regulamento (UE) XX/20XX [Governação 

da União da Energia]. 

4. Cada Estado-Membro deve fixar as 

contribuições indicativas nacionais de 

eficiência energética para o objetivo de 

2030, referido no artigo 1.º, n.º 1, em 

conformidade com os artigos [4.º] e [6.º] 

do Regulamento (UE) XX/20XX 

[Governação da União da Energia]. As 

contribuições devem ter em conta todas as 

fases do sistema energético, incluindo a 

produção, o transporte, a distribuição e a 

utilização final, e podem ser 

acompanhadas por medidas políticas 

específicas. Ao fixar e rever o nível das 

suas contribuições, os Estados-Membros 

devem ter em conta que o consumo de 

energia da União em 2030 não poderá ser 

superior aos valores de referência de 1 321 

Mtep de energia primária ou de 987 Mtep 

de energia final. Se o desenvolvimento 

económico ou o ajustamento estrutural 

(segundo o índice de produção industrial 

com base nos dados do Eurostat), a 

utilização de fontes de energia renováveis 

ou a redução das emissões de CO2 

divergirem substancialmente das 

previsões e pressupostos utilizados para a 

fixação dos objetivos da União e das 

contribuições nacionais para a sua 

realização, os valores de referência e as 

contribuições são ajustados. O novo 
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cálculo das contribuições nacionais deve 

ser efetuado durante a atualização dos 

planos nacionais integrados em matéria 

de energia e clima, referidos nos artigos 

[3.º] e [13.º] do Regulamento (UE) 

XX/20XX [Governação da União da 

Energia]. Qualquer novo cálculo do 

objetivo da União deve ser efetuado um 

ano após a apresentação da versão 

atualizada dos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e clima 

e, se necessário, aprovado através do 

processo legislativo ordinário. Se um 

Estado-Membro não tiver baseado a sua 

contribuição na intensidade energética, 

pode declarar no seu plano nacional 

integrado em matéria de energia e clima, 

referido no artigo [3.º] do Regulamento 

(UE) XX/20XX [Governação da União da 

Energia], o nível de produção industrial 

esperado em 2030 e, posteriormente, 

excluir da sua contribuição para 2030 

qualquer consumo de energia resultante 

de um excesso de produção industrial. Tal 

exclusão deve basear-se no índice de 

produção industrial do Eurostat. Os 

Estados-Membros devem notificar a 

Comissão dessas contribuições e de 

qualquer ajustamento das mesmas como 

parte dos seus planos nacionais integrados 

em matéria de energia e clima, em 

conformidade com o procedimento 

previsto nos artigos [3.º] e [7.º] a [11.º] do 

Regulamento (UE) XX/20XX [Governação 

da União da Energia]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Alteração  105 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório  

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) À realização anual, de 1 de janeiro 

de 2021 a 31 de dezembro de 2030, de 

novas economias que ascendam a 1,5 % do 

volume das vendas anuais de energia aos 

clientes finais, calculadas com base na 

média do último período de três anos 

anterior a 1 de janeiro de 2019. 

b) À realização anual, de 1 de janeiro 

de 2021 a 31 de dezembro de 2030, de 

novas economias que ascendam a, pelo 

menos, 1,5 % do volume das vendas anuais 

de energia aos clientes finais, calculadas 

com base na média do último período de 

três anos anterior a 1 de janeiro de 2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Alteração  106 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b), e sem prejuízo do 

disposto nos n.ºs 2 e 3, os 

Estados-Membros podem contabilizar 

apenas as economias de energia resultantes 

das novas medidas políticas introduzidas 

após 31 de dezembro de 2020 ou das 

medidas políticas introduzidas durante o 

período compreendido entre 1 de janeiro 

de 2014 e 31 de dezembro de 2020, desde 

seja possível demonstrar que tais medidas 

resultam na execução de ações específicas 

empreendidas após 31 de dezembro de 

2020 e geram economias. 

As economias exigidas durante o período 

referido na alínea b) devem ser 

cumulativas e adicionais às economias 

exigidas durante o período referido na 

alínea a). Para o efeito, e sem prejuízo do 

disposto nos n.ºs 2 e 3, os 

Estados-Membros podem contabilizar 

apenas as economias de energia resultantes 

das novas medidas políticas introduzidas 

após 31 de dezembro de 2020 ou das 

medidas políticas anteriores, desde que 

seja possível demonstrar que tais medidas 

resultam na execução de novas ações 

específicas empreendidas após 31 de 

dezembro de 2020 e geram economias. Os 

Estados-Membros podem igualmente 

contabilizar as economias resultantes das 

ações específicas empreendidas durante o 

período compreendido entre 1 de janeiro 

de 2014 e 31 de dezembro de 2020, desde 

que continuem a gerar economias de 

energia verificáveis após 2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Alteração  107 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 7 – n.º 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) Contabilizar, como fazendo parte 

das economias de energia a que se refere o 

n.º 1, as economias de energia resultantes 

de ações específicas cuja execução tenha 

sido iniciada a partir de 31 de dezembro de 

2008, que continuam a produzir efeitos em 

2020 e além e que podem ser medidas e 

verificadas; e 

d) Contabilizar, como fazendo parte 

das economias de energia a que se refere o 

n.º 1, as economias de energia resultantes 

de ações específicas cuja execução tenha 

sido iniciada a partir de 31 de dezembro de 

2008, que continuam a produzir efeitos em 

2020 e que podem ser medidas e 

verificadas; e 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Alteração  108 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 7 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros realizam as 

economias exigidas por força do n.º 1 

estabelecendo o regime de obrigação de 

eficiência energética a que se refere o 

artigo 7.º-A ou adotando as medidas 

alternativas a que se refere o artigo 7.º-B. 

Os Estados-Membros podem combinar 

um regime de obrigação de eficiência 

energética com medidas políticas 

alternativas. 

6. Os Estados-Membros realizam as 

economias exigidas por força do n.º 1 

estabelecendo o regime de obrigação de 

eficiência energética a que se refere o 

artigo 7.º-A ou adotando as medidas 

alternativas a que se refere o artigo 7.º-B, 

tomando simultaneamente medidas para 

minimizar o impacto dos custos diretos e 

indiretos de tais regimes sobre a 

competitividade das partes sujeitas a 

obrigação expostas à concorrência 

internacional. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Alteração  109 

Anneleen Van Bossuyt 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea b) 

Diretiva 2012/27/UE 

Anexo V – ponto 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Considera-se que as economias 

decorrentes da aplicação de legislação 

obrigatória da União são economias que 

teriam sido geradas de qualquer modo 

sem a atividade das partes intervenientes, 

executantes ou sujeitas a obrigação e/ou 

das autoridades execução e não podem, 

portanto, ser declaradas ao abrigo do 

artigo 7.º, n.º 1, exceto no caso das 

economias relacionadas com a renovação 

de edifícios existentes, sob reserva do 

respeito do critério de materialidade 

referido na parte 3, alínea h). 

Suprimido 

Or. en 

 


