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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de alteração da directiva que altera o quadro comunitário de tributação 
dos produtos energéticos e da electricidade tem um impacto considerável no sector primário.

Por um lado, modifica o regime de tributação da energia utilizado no sector agrícola. Embora 
se mantenha a opção proporcionada aos Estados-Membros de introduzir isenções fiscais 
(aplicação de taxas reduzidas até 0%) ou reduções, como na directiva actual, 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 actual 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 objectivo 
de reduzir os próprios custos fixos, deve ser suficientemente flexível, incorporada em 
estratégias estatais definidas com o sector 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 Directiva 2003/96 inclui um crédito fiscal na tributação 
relacionada com o CO2 em determinados sectores considerados susceptíveis de risco de fuga 
de carbono ao abrigo do n.° 13 do artigo 10.°-A da Directiva 2003/87, sectores 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 Directiva 
2003/96, altere a Directiva 2003/87, num período máximo de seis meses após a entrada em 
vigor da DTE, incluindo a agricultura nos sectores 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 sectores ou subsectores 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 
perspectiva 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 directiva e considera-se positiva a inclusão de 
um período transitório até 2023 para a aplicação total das alterações introduzidas na presente 
directiva.

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 directiva
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) O artigo 15.º, n.º 3, da Directiva 
2003/96/CE permite aos Estados-Membros 
aplicar a trabalhos agrícolas, hortícolas e 
piscícolas e ainda à silvicultura não só as 
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 objectivos 
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 
sectores em causa deve ser alinhado com 
as regras aplicáveis aos sectores 
industriais.

(20) O artigo 15.º, n.º 3, da Directiva 
2003/96/CE permite aos Estados-Membros 
aplicar a trabalhos agrícolas, hortícolas e 
piscícolas e ainda à silvicultura não só as 
disposições aplicáveis em geral às 
utilizações profissionais, mas também um 
nível de tributação que pode descer até 
zero, com o objectivo 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 objectivos estratégicos da 
União, a menos que esteja ligada a uma 
contrapartida que assegure progressos no 
domínio da eficiência energética, 
provocando, ao mesmo tempo, a médio 
prazo, uma redução dos custos fixos de 
produção nestes sectores. Estes progressos 
na eficiência energética devem 
efectuar-se ao longo de um número 
suficiente de anos e ficar submetidos a 
planeamento e controlo por parte de 
organismos públicos. No que diz respeito à 
tributação relacionada com o CO2, o 
tratamento dos sectores em causa deve ter 
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em consideração a capacidade de 
captação e armazenamento de carbono 
assim como o risco de fuga de carbono 
específicos para cada um dos referidos 
sectores e subsectores.

Or. es

Justificação

Os agricultores já se encontram sujeitos a uma série de exigências de conciliação entre a 
produção e a sustentabilidade ambiental, de forma controlada e sancionável pela 
condicionalidade da PAC, além de terem de suportar o aumento dos preços do gasóleo 
agrícola. 
Por essa razão, apoiamos medidas de fomento da poupança de energia, desde que não 
afectem a rentabilidade das suas culturas e se tenham em consideração as condições a que os 
agricultores estão sujeitos.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(21-A) Considerando que a biomassa 
representa um sector estratégico tanto 
para a configuração dos futuros cabazes 
energéticos dos Estados-Membros como 
para a configuração das estratégias para 
uma sociedade hipocarbónica devido ao 
efeito sumidouro da sua produção, 
considera-se necessário que o conjunto 
dos Estados-Membros aplique um imposto 
geral semelhante, incluindo o IVA, 
perante os riscos potenciais de um efeito 
de fronteira entre os Estados-Membros ou 
mesmo um desenvolvimento díspar da 
biomassa entre eles.

Or. es

Justificação

A presente directiva pretende melhorar a tributação energética da biomassa em relação a 
outros produtos energéticos no que se refere ao seu potencial calorífico. No entanto, todos os 
Estados-Membros aplicam taxas muito diferentes de IVA em relação à biomassa. Há Estados 
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que aplicam um nível de tributação reduzido ou super-reduzido e outros um nível de 
tributação geral; isto conduz a diferenças abissais que podem provocar efeitos de tipo 
fronteira na utilização da biomassa, o que pode prejudicar o seu potencial dentro dos 
cabazes energéticos dos Estados-Membros.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 25-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(25-A) Deve encorajar-se os 
Estados-Membros a conceder um 
tratamento fiscal favorável ao consumo de 
biocombustíveis de segunda geração. A 
Comissão deve considerar como 
prioridade máxima a investigação de 
biocombustíveis de segunda geração com 
o objectivo de melhorar a sua eficiência e 
custo efectivo, assim como aumentar, 
substancialmente, o financiamento da 
I&D.

Or. es

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto proposto pela 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 directiva, 
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 
directiva, incluindo para o carburante 

(28) 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 directiva, 
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 
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utilizado para fins de navegação aérea e 
marítima. A lista dos sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono deve 
ser objecto de reexame periódico, em 
especial tendo em conta a disponibilidade 
de novos dados.

directiva, incluindo para o carburante 
utilizado para fins de navegação aérea e 
marítima. A lista dos sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono deve 
ser objecto de reexame periódico, em 
especial tendo em conta a disponibilidade 
de novos dados. A Comissão examinará, 
em particular, o risco de fuga de carbono 
no sector agrícola e, neste caso, num 
prazo máximo de seis meses após a 
entrada em vigor da presente directiva, 
apresentará ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu uma proposta para alargar, de 
maneira apropriada, a lista dos sectores 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono.

Or. es

Justificação

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

Alteração 5

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

A definição de biomassa utilizada na 
presente directiva não prejudica a 
utilização de uma definição diferente nas 
legislações nacionais para objectivos que 
não sejam os da presente directiva.
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Or. es

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção: b) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:

«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 
electricidade 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 
energética grosso modo equivalente ao que 
seria alcançado caso se tivessem respeitado 
as taxas mínimas da União.»

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

Or. es

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 sector, 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 7

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/96/CE
Artigo 18 – n.º 3
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Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Portugal pode aplicar aos produtos 
energéticos e à electricidade 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 directiva, a fim de compensar os 
custos de transporte decorrentes do carácter 
insular e disperso destas regiões.

3. Espanha e Portugal podem aplicar aos 
produtos energéticos e à electricidade 
consumidos respectivamente 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 directiva, a fim de 
compensar os custos de transporte 
decorrentes do carácter insular e disperso 
destas regiões. 

Or. es

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

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 directiva e, se for 
caso disso, uma proposta para a sua 
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 directiva e, se for caso disso, uma 
proposta para a sua alteração.

Or. es

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 3
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. es


