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11.1.2018 A8-0391/110 

Alteração  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 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 vinculativo de aumento da 

eficiência energética de 35 % até 2030, e 

prepara o caminho para novas melhorias da 

eficiência energética após 2030, em 

consonância com os objetivos em matéria 

de energia e clima a longo prazo da União 

para 2050, e com o Acordo de Paris. 

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 indicativos 

nacionais em matéria de eficiência 

energética para 2020 e 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Alteração  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiência energética 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 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 os 

objetivos nacionais de eficiência 

energética, que devem ser 

cumulativamente articulados com o 

objetivo de 2030, referido no artigo 1.º, 

n.º 1 e em conformidade com os artigos 

[4.º] e [6.º] do Regulamento (UE) 

XX/20XX [Governação da União da 

Energia]. Ao fixar o nível dos seus 

objetivos, os Estados-Membros devem ter 

em conta que o consumo de energia da 

União em 2030 não poderá ser superior a 

1220 Mtep de energia primária e 893 Mtep 

de energia final. A fim de permitir um 

aumento do crescimento industrial e 

económico, em consonância com os 

objetivos principais da presente diretiva, 

em conformidade com o artigo 1.º, e 

proporcionar aos Estados-Membros 

flexibilidade suficiente para que cumpram 

os seus objetivos nacionais de eficiência 

energética, permitindo simultaneamente o 

desenvolvimento da sua economia e o 

aumento da sua produção e atividade 

industrial, estes devem ser autorizados a 

fixar os seus objetivos com base na 

intensidade energética, ou seja, na 

relação entre o consumo de energia e o 
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produto interno bruto (PIB). Os objetivos 

nacionais de eficiência energética devem 

ter em consideração todas as fases da 

cadeia energética, incluindo a produção, 

o transporte, a distribuição e a utilização 

final. Os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão desses objetivos 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 

 


