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10.1.2018 A8-0391/116 

Alteração  116 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

 

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 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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10.1.2018 A8-0391/117 

Alteração  117 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

 

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-A (novo) 

Diretiva 2012/27/UE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Ao artigo 2.º, é aditado o seguinte 

ponto: 

 «(9-A) «Edifício das autoridades 

públicas», para efeitos do artigo 5.º, um 

edifício detido e ocupado pela 

administração central ou qualquer outra 

autoridade pública, a nível nacional, 

regional ou local;» 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Alteração  118 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

 

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 os 

objetivos indicativos nacionais de 

eficiência energética, que devem ser 

cumulativamente articulados com o 

objetivo de 2030, referido no artigo 1.º, 

n.º 1 e estar 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 1 

220 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 indicados no artigo 

1.º, será aplicado o seguinte mecanismo 

de ajustamento: 

 Se os dados do Eurostat relativos ao valor 

acrescentado industrial em 2030 se 
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afastarem mais de 10 % do valor de 

2 163,81 (em 000 MEUR 2013), o objetivo 

de consumo de energia final referido no 

parágrafo anterior será automaticamente 

ajustado na sequência da variação do 

valor acrescentado industrial da União 

determinado pelo Eurostat (em 000 

MEURO 2013) em 2030, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 O objetivo de consumo de energia final da 

União em 2030 = XXX Mtep + 244 Mtep * 

(Valor Acrescentado Industrial)/XXX 

 A partir de 2020 e, em seguida, de dois em 

dois anos, a Comissão apresenta um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho com uma estimativa revista da 

diferença potencial entre o valor 

acrescentado da indústria previsto para 

2030 tal como utilizado no modelo 

PRIMES e o valor esperado revisto, com 

base nos dados reais atualizados 

recolhidos pelo Eurostat, e inclui as 

estimativas revistas dos limites totais, em 

Mtep, do consumo de energia primária e 

final em 2030. 

 A fim de proporcionar aos 

Estados-Membros flexibilidade suficiente 

para que cumpram os seus objetivos 

indicativos nacionais de eficiência 

energética, permitindo simultaneamente o 

desenvolvimento da sua economia e o 

aumento da sua produção industrial e da 

sua atividade, 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 

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. 

 Sempre que um Estado-Membro esteja em 

vias de exceder em 3 % ou mais o seu 

objetivo nacional em matéria de energia 
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renovável até 2030, deve ponderar a 

possibilidade de ajustar em conformidade 

o seu objetivo indicativo nacional de 

eficiência energética; o ajustamento é 

efetuado durante a atualização dos planos 

nacionais em matéria de energia e clima 

previstos no Regulamento (UE) XX/20XX 

[Governação da União da Energia]. 

 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 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Alteração  119 

Markus Pieper 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 7 Artigo 7 

Obrigação de economia de energia Obrigação de economia de energia 

1. Os Estados-Membros devem atingir 

economias de energia cumulativas na 

utilização final equivalentes pelo menos: 

1. Os Estados-Membros devem atingir 

economias de energia cumulativas na 

utilização final equivalentes pelo menos: 

a) À realização anual, de 1 de janeiro 

de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 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 2013; 

a) À realização anual, de 1 de janeiro 

de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 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 2013; 

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 pelo 

menos a 1,5 % do volume das vendas 

anuais de energia aos clientes finais, 

calculadas com base na média do último 

período de quatro anos anterior a 1 de 

janeiro de 2019. 

Os Estados-Membros devem continuar a 

realizar novas economias anuais de 1,5 % 

por período de dez anos após 2030, a 

menos que as análises efetuadas pela 

Comissão até 2027 e, posteriormente, com 

uma periodicidade de 10 anos concluírem 

que tal não é necessário para atingir os 

Os Estados-Membros devem continuar a 

realizar novas economias anuais de 1,5 % 

por período de dez anos após 2030, a 

menos que as análises efetuadas pela 

Comissão até 2027 e, posteriormente, com 

uma periodicidade de 10 anos concluírem 

que tal não é necessário para atingir os 
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objetivos a longo prazo da União em 

matéria de energia e clima para 2050. 

objetivos a longo prazo da União em 

matéria de energia e clima para 2050. 

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), o mesmo acontecendo para 

todos os períodos posteriores a 2030. Para 

esse efeito, e sem prejuízo do disposto nos 

n.ºs 2 e 3, os Estados-Membros podem 

contabilizar as economias de energia 

resultantes das novas medidas políticas 

introduzidas após 31 de dezembro de 2020 

ou de medidas políticas anteriores, desde 

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 levadas a cabo se 

elegíveis 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. 

As vendas de energia, em volume, utilizada 

nos transportes podem ser total ou 

parcialmente excluídas destes cálculos. 

Para efeitos do período referido na 

alínea a), as vendas de energia, em 

volume, utilizada nos transportes podem 

ser total ou parcialmente excluídas destes 

cálculos. 

 As vendas de energia utilizada nos 

transportes, com exceção do combustível 

utilizado nos transportes aéreos e 

marítimos internacionais, no transporte 

ferroviário, nos transportes urbanos e 

suburbanos de autocarro e dos 

combustíveis «alternativos» para os 

transportes [na aceção da Diretiva 

2014/92/UE] são integralmente incluídas 

nos cálculos respeitantes ao período 

referido na alínea b). 

Os Estados-Membros determinam de que 

modo a quantidade estimada de novas 

economias deve ser repartida ao longo de 

cada um dos períodos referidos nas alíneas 

Os Estados-Membros determinam de que 

modo a quantidade estimada de novas 

economias deve ser repartida ao longo de 

cada um dos períodos referidos nas alíneas 
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a) e b), desde que o total das economias 

cumulativas exigidas seja atingido no final 

de cada período.  

a) e b), desde que o total das economias 

cumulativas exigidas seja atingido no final 

de cada período.  

2. Sem prejuízo do n.º 3, os Estados-

Membros podem: 

2. Sem prejuízo do n.º 3, os Estados-

Membros podem: 

a) Efetuar o cálculo previsto no n.º 1, 

alínea a), utilizando valores iguais a 1 % 

em 2014 e 2015; 1,25 % em 2016 e 2017;  

e 1,5 % em 2018, 2019 e 2020; 

a) Efetuar o cálculo previsto no n.º 1, 

alínea a), utilizando valores iguais a 1 % 

em 2014 e 2015; 1,25 % em 2016 e 2017; e 

1,5 % em 2018, 2019 e 2020; 

b) Excluir do cálculo a totalidade ou 

parte das vendas, em volume, da energia 

utilizada nas atividades industriais 

enumeradas no anexo I da Diretiva 

2003/87/CE; 

b) Excluir do cálculo a totalidade ou 

parte das vendas, em volume, da energia 

utilizada nas atividades industriais 

enumeradas no anexo I da Diretiva 

2003/87/CE; 

c) Permitir que as economias de 

energia obtidas nos setores da 

transformação, distribuição e transporte de 

energia, incluindo as infraestruturas de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente, graças à aplicação dos requisitos 

estabelecidos no artigo 14.º, n.º 4, no artigo 

14.º, n.º 5, alínea b), e no artigo 15.º, n.ºs 1 

a 6 e n.º 9, sejam contabilizadas como 

fazendo parte das economias de energia 

exigidas por força do n.º 1; 

c) Permitir que as economias de 

energia obtidas nos setores da 

transformação, distribuição e transporte de 

energia, incluindo as infraestruturas de 

aquecimento e arrefecimento urbano 

eficiente, graças à aplicação dos requisitos 

estabelecidos no artigo 14.º, n.º 4, no artigo 

14.º, n.º 5, alínea b), e no artigo 15.º, n.ºs 1 

a 6 e n.º 9, sejam contabilizadas como 

fazendo parte das economias de energia 

exigidas por força do n.º 1, alíneas a) e b); 

(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, alínea a), 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 após esta data e 

que podem ser medidas e verificadas; e 

(e) Excluir do cálculo do requisito de 

economia de energia a que se refere o n.º 

1 a quantidade verificável de energia 

produzida nos edifícios para consumo 

próprio, em resultado de medidas políticas 

de promoção da nova instalação de 

tecnologias relacionadas com as energias 

renováveis.  

 

 e-A) Excluir do cálculo, total ou 

parcialmente, as vendas de energia 

utilizada nos transportes. 
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3. No seu conjunto, as opções 

tomadas ao abrigo do n.º 2 não podem 

exceder 25 % das economias de energia a 

que se refere o n.º 1. Os Estados-Membros 

devem aplicar e calcular o efeito das 

opções tomadas para os períodos referidos 

no n.º 1, alíneas a) e b), separadamente: 

3. No seu conjunto, as opções 

tomadas ao abrigo do n.º 2 não podem 

exceder 25 % das economias de energia 

para o período a que se refere o n.º 1, 

alínea a), nem 30 % para o período a que 

se refere o n.º 1, alínea b). Os Estados-

Membros devem aplicar e calcular o efeito 

das opções tomadas para os períodos 

referidos no n.º 1, alíneas a) e b), 

separadamente: 

(a) Para calcular as economias de 

energia exigidas para o período a que se 

refere o n.º 1, alínea a), os Estados-

Membros podem aplicar o n.º 2, alíneas a), 

b), c) e d); 

(a) Para calcular as economias de 

energia exigidas para o período a que se 

refere o n.º 1, alínea a), os Estados-

Membros podem aplicar o n.º 2, alíneas a), 

b), c) e d); 

(b) Para calcular as economias de 

energia exigidas para o período a que se 

refere o n.º 1, alínea b), os Estados-

Membros podem aplicar o n.º 2, alíneas b), 

c), d)  e e), desde que as ações específicas 

na aceção da alínea d) continuem a ter 

um impacto verificável e mensurável após 

31 de dezembro de 2020. 

(b) Para calcular as economias de 

energia exigidas para o período a que se 

refere o n.º 1, alínea b), os Estados-

Membros apenas podem aplicar o n.º 2, 

alíneas b), c), d) e e). 

4. As economias de energia realizadas 

após 31 de dezembro de 2020 não podem 

ser contabilizadas para efeitos das 

economias cumulativas exigidas para o 

período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de 

dezembro de 2020.  

4. As economias de energia realizadas 

após 31 de dezembro de 2020 não podem 

ser contabilizadas para efeitos das 

economias cumulativas exigidas para o 

período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de 

dezembro de 2020.  

 4-A. Os Estados-Membros que excedam 

o nível de economias de energia exigido 

de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 

de 2020 podem contabilizar as eventuais 

economias excedentárias para efeitos das 

economias de energia exigidas para o 

período até 31 de dezembro de 2030. 

5. Os Estados-Membros asseguram 

que as economias resultantes das medidas 

políticas referidas nos artigos 7.º-A, 7.º-B e 

20.º, n.º 6, sejam calculadas em 

conformidade com o anexo V.  

5. Os Estados-Membros asseguram 

que as economias resultantes das medidas 

políticas referidas nos artigos 7.º-A, 7.º-B e 

20.º, n.º 6, sejam calculadas em 

conformidade com o anexo V.  

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 

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 
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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. 

artigo 7.º-A ou adotando as medidas 

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

tomando simultaneamente medidas para 

minimizar um eventual impacto negativo 

dos custos diretos e indiretos de tais 

regimes sobre a competitividade da União 

e, em particular, das empresas expostas à 

concorrência internacional. Os 

Estados-Membros podem combinar um 

regime de obrigação de eficiência 

energética com medidas políticas 

alternativas. 

7. Os Estados-Membros devem 

demonstrar que, caso se verifique uma 

sobreposição do impacto das medidas 

políticas e das ações específicas, não é 

efetuada uma dupla contabilização das 

economias de energia.»; 

7. Os Estados-Membros devem 

demonstrar que, caso se verifique uma 

sobreposição do impacto das medidas 

políticas e das ações específicas, não é 

efetuada uma dupla contabilização das 

economias de energia.»; 

Or. en 

 

 


