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Alteração  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

em nome do Grupo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – subalínea i-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 i-A. Meta nacional do Estado-Membro 

relativa à energia de fontes renováveis no 

consumo final bruto de energia em 2030, 

estabelecida de acordo com o artigo 3.º e o 

anexo I-A da Diretiva (UE) .../... 

[reformulação da Diretiva 2009/28/CE, 

proposta COM(2016) 767], com uma 

trajetória progressiva que assegura a 

implantação regular da energia de fontes 

renováveis de 2021 em diante, conforme 

disposto no anexo I-A do presente 

regulamento. 

Or. en 



 

AM\1143319PT.docx  PE614.329v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

11.1.2018 A8-0402/292 

Alteração  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

em nome do Grupo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – subalínea i-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 i-B. A trajetória a que se refere a 

subalínea i-A deve: 

 (i) partir da quota de energia de fontes 

renováveis em 2020, conforme disposto na 

terceira coluna do quadro do anexo I, 

parte A, da Diretiva (UE) .../... 

[reformulação da Diretiva 2009/28/CE, 

proposta COM(2016)767]. Se um Estado-

Membro ultrapassar a sua meta nacional 

vinculativa para 2020, a sua trajetória 

pode começar no nível atingido em 2020; 

 (ii) consistir em, pelo menos, três pontos 

de referência calculados como a média 

dos dois ou três anos anteriores, tal como 

estabelecido no anexo I-A; 

 (iii) atingir, pelo menos, a sua meta 

nacional para 2030. 

Or. en 
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Alteração  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

em nome do Grupo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

Se, no domínio da energia de fontes 

renováveis e sem prejuízo para as medidas 

ao nível da União estabelecidas no n.º 3, a 

Comissão concluir em 2023, com base na 

sua avaliação realizada nos termos do 

artigo 25.º, n.os 1 e 2, que a trajetória 

linear da União referida no artigo 25.º, n.º 

2, não foi coletivamente cumprida, os 

Estados-Membros devem garantir que até 

2024 qualquer lacuna emergente será 

colmatada através da aplicação de medidas 

adicionais, como: 

Se, no domínio da energia de fontes 

renováveis e sem prejuízo para as medidas 

ao nível da União estabelecidas no n.º 3, a 

Comissão concluir em 2023, com base na 

sua avaliação realizada nos termos do 

artigo 25.º, n.ºs 1 e 2, que um 

Estado-Membro não fez progressos 

suficientes para cumprir a meta nacional 

para 2030, em particular por não 

respeitar os seus pontos de referência em 

2022, 2025 e 2027, tal como estabelecido 

no anexo I-A, os Estados-Membros em 

causa devem garantir que qualquer lacuna 

emergente em relação à sua trajetória seja 

colmatada no prazo de um ano através da 

aplicação de medidas adicionais, como: 

Or. en 
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Alteração  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

em nome do Grupo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

 TRAJETÓRIAS NACIONAIS PARA A 

QUOTA DE ENERGIA PROVENIENTE 

DE FONTES RENOVÁVEIS NO 

CONSUMO FINAL BRUTO DE 

ENERGIA ENTRE 2020 E 2030 

 A trajetória referida no artigo 4.º, alínea 

a), ponto 2, segundo parágrafo, é 

constituída pelos pontos de referência 

seguintes: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), como 

média para o período de dois anos de 

2021 a 2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), como 

média para o período de 2023 a 2025; e 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), como 

média para o período de três anos de 2025 

a 2027; 

 em que 

 S2020 = a meta para esse Estado-Membro 

em 2020, nos termos do artigo 3.º e do 

Anexo I — parte A da [reformulação da 

Diretiva 2009/28/CE, proposta 
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 e 

 S2030 = a meta para esse Estado-Membro 

em 2030 

Or. en 

 


