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PACOTE UNIÃO DA ENERGIA 

ANEXO 

 

ROTEIRO PARA A UNIÃO DA ENERGIA 

da 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO 

CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU, AO COMITÉ DAS 

REGIÕES E AO BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

Uma estratégia-quadro para uma União da Energia resiliente dotada de uma política em 

matéria de alterações climáticas virada para o futuro 
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Roteiro para a União da Energia 

Legenda: SdA: Segurança do aprovisionamento/ MIE: Mercado interno da energia/ EE: Eficiência energética/ GEE: Gases com efeito de estufa/ I&I: Investigação e Inovação 

Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

Infraestruturas        

Realização efetiva do objetivo de 10% de 

interligação das redes de eletricidade 

Comissão 

Estados-Membros 

Entidades reguladoras 

nacionais 

Operadores de redes 

de transporte 

2015-20 X X  X  

2.ª lista de projetos de interesse comum (PIC) –  

conduzindo a um ato delegado da Comissão  

Comissão 

Estados-Membros 

2015 X X  X  

Comunicação sobre os progressos registados no 

sentido da conclusão da lista de infraestruturas 

mais importantes no setor da energia e sobre as 

medidas necessárias para atingir o objetivo de 

15 % de interligação das redes de eletricidade até 

2030 

Comissão 2016 X X    
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

Criação de um Fórum das Infraestruturas 

Energéticas 

Comissão 

Estados-Membros 

2015 X X    

Eletricidade        

Iniciativa relativa à configuração do mercado e 

aos mercados regionais da eletricidade, e 

coordenação de capacidades com vista a garantir 

a segurança do aprovisionamento, promover a 

expansão do comércio transfronteiras e facilitar a 

integração das energias renováveis 

Comissão 2015-2016 X X X X  

Revisão da Diretiva relativa às medidas 

destinadas a garantir a segurança do 

aprovisionamento de eletricidade 

Comissão 2016 X X  X  

Setor retalhista        

Novo acordo para os consumidores de energia: 

Reforçar o poder dos consumidores, incrementar 

a resposta do lado da procura; utilizar as 

tecnologias inteligentes; ligar os mercados 

grossistas e retalhistas; eliminar gradualmente os 

preços regulamentados; adotar medidas de 

acompanhamento para proteger os consumidores 

Comissão 

Estados-Membros 

2015-2016 

 

 X X X X 
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

vulneráveis 

Gás        

Revisão do Regulamento relativo à segurança do 

aprovisionamento de gás 

Comissão 2015-2016 X X    

Estratégia para o gás natural liquefeito e para o 

seu armazenamento 

Comissão 2015-2016 X     

Quadro regulamentar        

Reavaliação da Agência de Cooperação dos 

Reguladores da Energia (ACER) e do quadro 

regulamentar da energia 

Comissão 2015-16 X X  X  

Energias renováveis        

Pacote das Energias Renováveis, incluindo uma 

nova Diretiva Energias Renováveis para 2030; 

melhores práticas de consumo próprio de 

energias renováveis e regimes de apoio; política 

de sustentabilidade no domínio da bioenergia. 

Comissão 2015-2017 X X  X  

Comunicação sobre a produção de energia a Comissão 2016 X   X  
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

partir de resíduos 

Ação climática        

Proposta legislativa de revisão do sistema de 

comércio de emissões da UE, 2021-2030 

Comissão 2015 X X  X  

Propostas legislativas sobre a decisão relativa à 

partilha de esforços e à inclusão do uso dos solos, 

reafetação dos solos e silvicultura (LULUCF) no 

quadro político para o clima e a energia no 

horizonte de 2030  

Comissão 2016    X  

Ações no domínio dos transportes        

Fixação de preços justos e eficientes para um 

transporte sustentável – Revisão da Diretiva 

«Eurovinheta» e do quadro para a promoção do 

sistema europeu de portagens eletrónicas 

Comissão 2016   X X  

Revisão das regras de acesso ao mercado de 

transportes rodoviários com vista a melhorar a 

sua eficiência energética 

Comissão 2016   X X  

Plano diretor para a implantação de sistemas de Comissão 2016   X X X 



 

6 

Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

transporte inteligentes cooperativos Estados-Membros 

Indústria 

Revisão dos regulamentos que fixam as normas 

de desempenho em matéria de emissões com 

vista a estabelecer objetivos pós-2020 para os 

automóveis de passageiros e veículos comerciais 

ligeiros 

Comissão 2016 - 2017   X X X 

Estabelecimento de um sistema de monitorização 

e de comunicação de informações sobre veículos 

pesados (camiões e autocarros), com vista a 

melhorar a informação ao comprador 

Comissão 2016-2017   X X X 

Revisão da diretiva relativa à promoção de 

veículos de transporte rodoviário não poluentes e 

eficientes do ponto de vista energético 

Comissão 2017   X X  

Comunicação sobre a descarbonização do setor 

dos transportes, incluindo um plano de ação para 

os biocombustíveis de segunda e terceira geração 

e outros combustíveis alternativos e sustentáveis 

Comissão 2017   X X X 

Eficiência energética        
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

Revisão da Diretiva Eficiência Energética Comissão 2016 X  X X X 

Revisão da Diretiva Desempenho Energético dos 

Edifícios, incluindo a iniciativa Financiamento 

Inteligente para Edifícios Inteligentes 

Comissão 2016 X  X X X 

Revisão do quadro para a eficiência energética 

dos produtos (Diretivas Rotulagem Energética e 

Conceção Ecológica) 

Comissão 2015 X  X X X 

Reforço da utilização direcionada dos 

instrumentos financeiros com vista a apoiar os 

investimentos na eficiência energética 

Comissão 2015-   X X  

Aquecimento e refrigeração        

Estratégia da UE para o aquecimento e a 

refrigeração – contribuição do setor do 

aquecimento e da refrigeração para a realização 

dos objetivos da UE em matéria de energia e de 

clima 

Comissão 2015  X X X X X 

Política externa em matéria de energia e de 

clima 
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

Diplomacia da política energética e climática da 

UE 

Comissão  

AR/VP 

Estados-Membros 

2015 X X  X X 

Revisão da Decisão relativa ao mecanismo de 

intercâmbio de informações no respeitante aos 

acordos intergovernamentais entre Estados-

Membros e países terceiros no domínio da 

energia 

Comissão 

AR/VP 

2016 X X    

Lançamento ou reforço do diálogo sobre energia 

com países relevantes para a política energética 

da UE 

Comissão 

AR/VP 

2015 - X X X X X 

Memorando de entendimento sobre o reforço da 

parceria estratégica com a Ucrânia 

Comissão 

AR/VP 

Parlamento Europeu 

Conselho 

2015 X X    

Memorando de entendimento trilateral sobre 

condutas transcaspianas com o Azerbaijão e o 

Turquemenistão 

Comissão 

AR/VP 

2015 X X    
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

Parlamento Europeu 

Conselho 

Iniciativa para reforçar a Comunidade da Energia Comissão 

Partes Contratantes na 

Comunidade da 

Energia 

AR/VP 

2015 X X    

Cooperação euromediterrânica reforçada nos 

setores do gás, da eletricidade, da eficiência 

energética e das energias renováveis 

Comissão 

AR/VP 

2015-2016 X X    

Adoção e assinatura de uma nova Carta 

Internacional da Energia em nome da UE e da 

EURATOM 

Comissão 

AR/VP 

2015 X X    

Competitividade industrial        

Nova abordagem europeia para a I&D no 

domínio da energia com vista a acelerar a 

transformação do sistema energético, que será 

composta por 

Comissão 2015-2017     X 
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

- um Plano Estratégico Integrado para as 

Tecnologias Energéticas (Plano SET),  

- uma agenda estratégica de investigação e 

inovação no domínio dos transportes 

Análise dos preços e custos da energia (incluindo 

impostos e subsídios) 

Comissão 2016 e, a 

partir daí, de 

2 em 2 anos 

  

X 

   

Iniciativa no domínio da liderança mundial da 

UE em termos tecnológicos e de inovação em 

matéria de energia e de clima com vista a 

promover o crescimento e o emprego 

Comissão 2015-2016   X X X 

Reforço da política comercial com vista a 

facilitar a exportação de tecnologias da UE 

Comissão 2015-2019 X X   X 

Medidas transversais        

Revisão das orientações relativas aos auxílios 

estatais à proteção ambiental e à energia  

Comissão  2017-

2019 

X X X X X 

Relatório sobre a estratégia europeia em matéria 

de segurança energética, incluindo uma 

plataforma e um roteiro para a Euromed e 

Comissão 2015-

2016 

X X X X X 
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Ações Entidade 

responsável 

Calendário  SdA MIE EE GEE I&I 

estratégias para o GNL, o armazenamento de 

energia e o corredor meridional do gás 

Dados, análises e informações para a União da 

Energia: iniciativa que reúne e torna mais 

facilmente acessíveis todos os conhecimentos 

pertinentes de que a Comissão e os 

Estados-Membros dispõem 

Comissão 2016 X X X X X 

Nuclear        

Regulamento do Conselho que atualiza os 

requisitos de informação previstos no artigo 41.º 

do Tratado Euratom à luz da estratégia europeia 

de segurança energética 

Comissão 2015 X X    

Comunicação sobre um programa indicativo 

nuclear (PINC) nos termos do artigo 40.º do 

Tratado Euratom 

Comissão 2015 X   X  

 


