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Alteração  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 2 – alínea i 

 
Texto da Comissão Alteração 

i. contributo para o cumprimento da 

meta vinculativa mínima da União de 27 % 

de energia de fontes renováveis em 2030, a 

que se refere o artigo 3.º da [reformulação 

da Diretiva 2009/28/CE, proposta 

COM(2016) 767], em termos da quota de 

energia de fontes renováveis do Estado-

Membro no consumo final bruto de energia 

em 2030, com uma trajetória linear para 

esse contributo de 2021 em diante; 

i. contributo para o cumprimento da 

meta vinculativa mínima da União de [XX] 

% de energia de fontes renováveis em 

2030, a que se refere o artigo 3.º da 

[reformulação da Diretiva 2009/28/CE, 

proposta COM(2016) 767], em termos da 

quota de energia de fontes renováveis do 

Estado-Membro no consumo final bruto de 

energia em 2030, com uma trajetória linear 

para esse contributo de 2021 em diante, em 

conformidade com o artigo 3.º 

[reformulação da Diretiva 2009/28/CE]; 

Or. en 
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Julie Girling, Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 2 – alínea ii 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii. trajetórias para a quota setorial da 

energia de fontes renováveis no consumo 

final de energia de 2021 a 2030 nos setores 

do aquecimento e arrefecimento, da 

eletricidade e dos transportes; 

ii. trajetórias indicativas do 

Estado-Membro para a quota setorial da 

energia de fontes renováveis no consumo 

final de energia de 2021 a 2030 nos setores 

do aquecimento e arrefecimento, da 

eletricidade e dos transportes; 

Or. en 
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Alteração  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 2 – alínea iii 

 
Texto da Comissão Alteração 

iii) trajetórias por tecnologia de 

energias de fontes renováveis que os 

Estados-Membros preveem utilizar de 

modo a cumprir as trajetórias gerais e 

setoriais para as energias de fontes 

renováveis entre 2021 e 2030, incluindo o 

consumo final bruto de energia total 

esperado, por tecnologia e setor em Mtep, e 

a capacidade instalada total planeada por 

tecnologia e setor, em MW; 

iii. trajetórias indicativas por 

tecnologia de energias de fontes renováveis 

que os Estados-Membros preveem utilizar 

de modo a cumprir as trajetórias gerais e 

setoriais para as energias de fontes 

renováveis entre 2021 e 2030, incluindo o 

consumo final bruto de energia total 

esperado, por tecnologia e setor em Mtep, e 

a capacidade instalada total planeada por 

tecnologia e setor, em MW; 

Or. en 
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Alteração  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 2 – alínea iii-A (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 iii-A. Os Estados-Membros podem 

seguir uma trajetória de redução não 

linear com dois pontos de referência, em 

conformidade com o Anexo I-A, se tal for 

mais eficaz do ponto de vista económico 

ou técnico, e se não prejudicar a 

consecução da meta vinculativa da União 

em matéria de energias renováveis até 

2030. Os Estados-Membros estabelecem a 

trajetória de redução não linear e as 

razões para a seguir nos planos nacionais 

integrados em matéria de energia e clima, 

em conformidade com os artigos 9.º a 

12.º; 

 Caso um contributo para a meta 

vinculativa da União em matéria de 

energias renováveis até 2030, a que se 

refere o artigo 3.º da [reformulação da 

Diretiva 2009/28/CE, proposta 

COM(2016) 767], não possa ser limitado 

em conformidade com a trajetória 

estabelecida, os Estados-Membros devem 

explicar, nos relatórios de progresso 

nacionais integrados subsequentes em 

matéria de energia e clima a apresentar à 

Comissão nos termos do artigo 18.º, as 

razões para esse desvio, bem como as 

medidas suscetíveis de os colocar 

novamente na sua trajetória; 

Or. en 
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Alteração  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 ANEXO I-A TRAJETÓRIA 

 A trajetória referida no artigo 4.º, alínea 

a), ponto 2, segundo parágrafo, é 

constituída pelos dois pontos de referência 

seguintes 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 


