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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de alteração da diretiva que altera o quadro comunitário de tributação dos 
produtos energéticos e da eletricidade tem um impacto considerável no setor primário.

Por um lado, modifica o regime de tributação da energia utilizado no setor agrícola. Embora 
se mantenha a opção proporcionada aos Estados-Membros de introduzir isenções fiscais 
(aplicação de taxas reduzidas até 0%) ou reduções, como na diretiva atual, esta possibilidade 
permanece associada apenas ao domínio da energia e ao cumprimento de requisitos de 
eficiência energética (n.° 3 do artigo 15.°). O facto de permitir a possibilidade de aplicar 
reduções na tributação, por exemplo, do gasóleo agrícola no contexto atual de redução dos 
rendimentos agrícolas e de aumento dos custos fixos de produção (em que os custos 
energéticos, devido ao aumento do preço do petróleo e do custo da energia, podem atingir 
30%) é uma boa notícia para a viabilidade das explorações europeias visto que não existem 
alternativas à utilização do gasóleo na maquinaria agrícola. No entanto, a condicionalidade 
destes benefícios fiscais a políticas de eficiência energética, com o objetivo de reduzir os 
próprios custos fixos, deve ser suficientemente flexível, incorporada em estratégias estatais 
definidas com o setor e aplicada ao longo de um número suficiente de anos de modo a não 
implicar uma carga adicional que reduza a sustentabilidade económica dos nossos produtores, 
já suficientemente restringida pelas exigências das políticas transversais da Política Agrícola 
Comum.

A proposta de alteração da Diretiva 2003/96 inclui um crédito fiscal na tributação relacionada 
com o CO2 em determinados setores considerados suscetíveis de risco de fuga de carbono ao 
abrigo do n.° 13 do artigo 10.°-A da Diretiva 2003/87, setores em que se inclui a agricultura. 
Na comunicação da Comissão sobre o "Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050", já eram reconhecidos os riscos de fuga de carbono na 
agricultura pelo que urge exortar a Comissão a que, paralelamente à Diretiva 2003/96, altere a 
Diretiva 2003/87, num período máximo de seis meses após a entrada em vigor da DTE, 
incluindo a agricultura nos setores que poderão beneficiar desta vantagem fiscal para garantir 
que, como reconhece a Comissão no ponto 3.2 da sua comunicação sobre esta proposta, todos 
os setores ou subsetores expostos a fuga de carbono recebam o mesmo tratamento fiscal na 
DTE.

Em relação à biomassa, a proposta da DTE melhora o tratamento fiscal nos casos em que a 
capacidade energética da mesma é inferior à do seu volume, pondo fim, deste modo, à 
discriminação fiscal que se mantinha em relação às energias fósseis. Este facto justifica lançar 
um necessário apelo quanto ao papel mais importante que a biomassa deve assumir na 
configuração dos cabazes energéticos dos Estados-Membros, não só por ser uma energia não 
fóssil, mas também pelo efeito sumidouro relacionado com a sua produção. Na mesma 
perspetiva da fiscalidade, embora fora da esfera de competências da DTE, é necessário fazer 
um apelo à harmonização do IVA, aplicado de forma muito divergente pelos diferentes 
Estados-Membros à biomassa (especialmente nos Estados fronteiriços), para evitar potenciais 
efeitos de fronteira no desenvolvimento da biomassa entre as diferentes regiões ou países 
comunitários.

Por fim, solicita-se que o Parlamento Europeu seja incluído no grupo das instituições que 
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devem ser informadas sobre a aplicação da mesma por parte da Comissão Europeia no prazo 
de cinco anos a partir da entrada em vigor da diretiva e considera-se positiva a inclusão de um 
período transitório até 2023 para a aplicação total das alterações introduzidas na presente 
diretiva.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, é conveniente prever 
que a tributação da energia possa ser 
constituída por duas componentes, a 
tributação relacionada com o CO2 e a 
tributação geral do consumo de energia.
Para que a tributação da energia se adapte 
ao funcionamento do regime da União ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, deve 
exigir-se aos Estados-Membros que 
distingam de forma explícita estas duas 
componentes. Tal permitiria igualmente 
um tratamento distinto dos combustíveis 
que são biomassa ou produzidos a partir de 
biomassa.

(5) Por conseguinte, é conveniente prever 
que a tributação da energia possa ser 
constituída por duas componentes, a 
tributação relacionada com o CO2 e a 
tributação geral do consumo de energia.
Para que a tributação da energia se adapte
ao funcionamento do regime da União ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, deve 
exigir-se aos Estados-Membros que 
distingam de forma explícita estas duas 
componentes. Tal permitiria igualmente 
um tratamento distinto dos combustíveis 
que são biomassa ou produzidos a partir de 
biomassa, tendo em conta as vantagens 
que estes oferecem como fonte de energia 
renovável, económica e quase neutra em 
termos de efeito estufa.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O artigo 15.º, n.º 3, da Diretiva 
2003/96/CE permite aos Estados-Membros 
aplicar a trabalhos agrícolas, hortícolas e 
piscícolas e ainda à silvicultura não só as 

(20) O artigo 15.º, n.º 3, da Diretiva 
2003/96/CE permite aos Estados-Membros 
aplicar a trabalhos agrícolas, hortícolas e 
piscícolas e ainda à silvicultura não só as 
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disposições aplicáveis em geral às 
utilizações profissionais, mas também um 
nível de tributação que pode descer até 
zero. Uma análise dessa opção revelou 
que, no que respeita à tributação geral do 
consumo de energia, a sua manutenção 
seria contrária aos grandes objetivos 
estratégicos da União, a menos que esteja 
ligada a uma contrapartida que assegure 
progressos no domínio da eficiência 
energética. No que diz respeito à tributação 
relacionada com o CO2, o tratamento dos 
setores em causa deve ser alinhado com as 
regras aplicáveis aos setores industriais.

disposições aplicáveis em geral às 
utilizações profissionais, mas também um 
nível de tributação que pode descer até 
zero, com o objetivo de garantir a 
viabilidade económica destas explorações 
agrícolas, já restringidas pelas elevadas 
exigências sociais, fitossanitárias e 
ambientais, que não são suficientemente 
compensadas pelo mercado. Porém, uma
análise dessa opção revelou que, no que 
respeita à tributação geral do consumo de 
energia, a sua manutenção seria contrária 
aos grandes objetivos estratégicos da 
União, a menos que esteja ligada a uma 
contrapartida que assegure progressos no 
domínio da eficiência energética. Estes 
progressos na eficiência energética devem 
efetuar-se ao longo de um número 
suficiente de anos e ficar submetidos a 
planeamento e controlo por parte de 
organismos públicos. Os 
Estados-Membros devem fornecer 
orientações técnicas ao setor agrícola 
caso se apliquem requisitos adicionais de 
eficiência energética relacionados com 
uma redução das taxas de imposto. No 
que diz respeito à tributação relacionada 
com o CO2, o tratamento dos setores em 
causa deve ter em consideração a 
capacidade de captação e armazenamento 
de carbono assim como o risco de fuga de 
carbono específicos para cada um dos 
referidos setores e subsetores, bem como o 
eventual impacto sobre a produtividade e 
a viabilidade do setor agrícola. Os setores 
que produzem biomassa com elevado 
potencial de sequestro de carbono devem 
ser isentos. É fundamental que, nas 
regiões com capacidade excecional para a 
produção de energia a partir de fontes 
renováveis, seja encorajada a 
independência energética das suas 
atividades agropecuárias.
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A biomassa representa um setor 
estratégico tanto para a configuração dos 
futuros cabazes energéticos dos 
Estados-Membros, como para a 
configuração das estratégias para o 
desenvolvimento de produtos de biomassa 
de elevado valor acrescentado para uma 
sociedade hipocarbónica, devido ao efeito 
sumidouro da sua produção, Por 
conseguinte, é necessário que os 
Estados-Membros evitem a aplicação de 
níveis de tributação excessivamente 
divergentes, inclusive no caso do IVA, 
perante os riscos potenciais de um «efeito 
de fronteira» entre os Estados-Membros.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Importa estabelecer que os 
Estados-Membros devem desenvolver 
formas de bioenergia em função das 
necessidades económicas da sociedade e 
dos seus interesses. Devem encorajar-se 
os Estados-Membros a adotar um regime 
fiscal que promova o consumo de 
biocombustíveis de segunda geração. A 
Comissão e os Estados-Membros devem 
considerar como prioridade máxima a 
investigação de biocombustíveis de 
segunda geração com o objetivo de 
melhorar a sua eficiência e custo efetivo, 
assim como aumentar, substancialmente, 
o financiamento da I&D; importa ter em 
conta, neste contexto, eventuais alterações 
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na utilização dos solos, assim como a 
conversão de habitats.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) De cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez até final de 2015, a Comissão 
deve apresentar ao Conselho um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva, 
examinando em especial o nível mínimo de 
tributação relacionado com o CO2 em 
função da evolução do preço de mercado 
das licenças de emissão da UE, o impacto 
da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico e a justificação das isenções e 
reduções fiscais previstas na presente 
diretiva, incluindo para o carburante 
utilizado para fins de navegação aérea e 
marítima. A lista dos setores ou subsetores 
considerados expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono deve ser 
objeto de reexame periódico, em especial 
tendo em conta a disponibilidade de novos 
dados.

(28) De três em três anos, e pela primeira 
vez até final de 2015, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva, examinando em especial 
o nível mínimo de tributação relacionado 
com o CO2 em função da evolução do 
preço de mercado das licenças de emissão 
da UE, o impacto da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico e a 
justificação das isenções e reduções fiscais 
previstas na presente diretiva, incluindo 
para o carburante utilizado para fins de 
navegação aérea e marítima. A lista dos 
setores ou subsetores considerados 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono deve ser objeto de reexame 
periódico, em especial tendo em conta a 
disponibilidade de novos dados.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A definição de biomassa utilizada na 
presente diretiva não prejudica a 
utilização de uma definição diferente nas 
legislações nacionais para objetivos que 
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não sejam os da presente diretiva.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os produtos abrangidos pelos códigos 
NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99, 
quando destinados a serem utilizados como 
carburante ou combustível para 
aquecimento, e são sujeitos à 
desnaturação a que se refere o artigo 27.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), da Diretiva 
92/83/CE;

i) Os produtos abrangidos pelos códigos 
NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99, 
quando destinados a serem utilizados como 
carburante ou combustível para 
aquecimento;

Justificação

A restrição proposta da definição de álcool etílico desnaturado no artigo 2.º, alínea i), não é 
compatível com a prática do mercado nem com a definição de bioetanol de acordo com a 
legislação de alguns Estados-Membros, nomeadamente da Suécia, da Áustria e da Alemanha.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 13 – alínea b)
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3. Os Estados-Membros podem aplicar 
um nível de tributação geral do consumo 
de energia que pode descer até zero ao 
consumo de produtos energéticos e 
eletricidade utilizados nos trabalhos na 
agricultura, na horticultura, na aquicultura 
e na silvicultura. Os beneficiários devem 
estar sujeitos a convénios que devem 
conduzir a um aumento da eficiência 

«3. Os Estados-Membros podem aplicar 
um nível de tributação geral do consumo 
de energia que pode descer até zero ao 
consumo de produtos energéticos e 
eletricidade utilizados nos trabalhos na 
agricultura, na horticultura, na aquicultura 
e na silvicultura. Os Estados-Membros 
bem como os beneficiários criarão 
estratégias específicas que devem conduzir 
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energética grosso modo equivalente ao que 
seria alcançado caso se tivessem respeitado 
as taxas mínimas da União.

a um aumento da eficiência energética 
grosso modo equivalente ao que seria 
alcançado caso se tivessem respeitado as 
taxas mínimas da União.»

Justificação

É fundamental que o esforço de eficiência energética que se solicita como contrapartida de 
um melhor tratamento fiscal seja coordenado pelos Estados através de estratégias específicas 
e em colaboração com o setor, que abranja por isso um período de tempo suficiente que 
permita alguma flexibilidade e propicie investimentos suficientes para produzir uma 
verdadeira poupança de energia, que não aconteceria sem o apoio público e com 
investimentos anuais. 

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2203/96/CE
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem fornecer 
aos beneficiários, incluindo as pequenas e 
médias explorações agrícolas, orientações 
completas e detalhadas sobre a aplicação 
de requisitos de eficiência energética 
relacionados com uma redução das taxas 
de imposto.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 13 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo,
aplicar uma isenção ou uma redução da 

1. Os Estados-Membros podem aplicar, 
sob controlo fiscal, uma isenção ou uma 
redução da taxa de imposto sobre o
consumo de energia aos produtos 
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taxa de tributação geral do consumo de 
energia, sob controlo fiscal, aos produtos 
tributáveis visados no artigo 2.º da 
presente diretiva, quando estes produtos
forem constituídos por, ou contenham, um 
ou vários dos seguintes produtos e, na 
medida em que estejam envolvidos 
biocombustíveis e biolíquidos definidos no 
artigo 2.º, alíneas h) e i), da Diretiva 
2009/28/CE, satisfizerem os critérios de 
sustentabilidade fixados no artigo 17.º 
dessa diretiva:

tributáveis visados no artigo 2.º, quando 
estes forem constituídos por, ou 
contenham, um ou vários dos seguintes 
produtos:

Justificação

Esta alteração tem por objetivo restabelecer o espírito do artigo 16.º da Diretiva 
2003/96/CE. Com efeito, os biocombustíveis contribuirão de forma significativa para a 
consecução dos objetivos climáticos e energéticos da UE. É necessário permitir aos 
Estados-Membros colocar no mercado combustíveis que contenham biocombustíveis. A 
fiscalidade constitui uma alavanca importante na fase da primeira colocação no mercado de 
um novo tipo de combustíveis.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 14
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Portugal pode aplicar aos produtos 
energéticos e à eletricidade consumidos nas 
Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira níveis de tributação geral do 
consumo de energia inferiores aos níveis 
mínimos de tributação previstos na 
presente diretiva, a fim de compensar os 
custos de transporte decorrentes do caráter 
insular e disperso destas regiões.

3. Espanha e Portugal podem aplicar aos 
produtos energéticos e à eletricidade 
consumidos respetivamente nas
Comunidades Autónomas das Canárias e 
das Baleares e nas Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira níveis de 
tributação geral do consumo de energia 
inferiores aos níveis mínimos de tributação 
previstos na presente diretiva, a fim de 
compensar os custos de transporte 
decorrentes do caráter insular e disperso 
destas regiões.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 21
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 29 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até final de 2015, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva e, se for caso disso, uma 
proposta para a sua alteração.

De três em três anos, e pela primeira vez 
até final de 2015, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva e, se for caso disso, uma 
proposta para a sua alteração.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 21
Diretiva 2003/96/CE
Artigo 29 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em qualquer caso, a lista dos setores ou 
subsetores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono para 
os fins do artigo 14.º da presente diretiva 
deve ser objeto de reexame periódico, em 
especial tendo em conta a disponibilidade 
de novos dados.»

Em qualquer caso, a lista dos setores ou 
subsetores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono para 
os fins do artigo 14.º-A da presente diretiva 
deve ser objeto de reexame periódico,
ocorrendo o primeiro no prazo máximo de 
seis meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva, em especial tendo em 
conta a disponibilidade de novos dados.». 
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