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Alteração 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Proposta de directiva
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 22
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 2003/96/CE do Conselho 
foi adoptada a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno no que 
respeita à tributação dos produtos 
energéticos e da electricidade. Em 
conformidade com o artigo 6.º do Tratado, 
os requisitos de protecção ambiental foram 
integrados nos termos dessa directiva, à 
luz, em particular, do Protocolo de Quioto.

(1) A Directiva 2003/96/CE do Conselho 
foi adoptada a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno no que 
respeita à tributação dos produtos 
energéticos e da electricidade. Em 
conformidade com o artigo 6.º do Tratado, 
os requisitos de protecção ambiental foram 
integrados nos termos dessa directiva, à 
luz, em particular, do Protocolo de Quioto.
É importante verificar, nos termos do 
artigo 9.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia, se a 
protecção da saúde pública, por exemplo 
no contexto da poluição atmosférica, é 
suficientemente tida em conta.

Or. nl

Alteração 23
Hans-Peter Martin
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Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Sendo a tributação da energia na 
União Europeia um dossiê tão vasto e 
importante, é essencial que os objectivos 
estabelecidos na Decisão n.º 406/2009/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Abril de 2009, relativa aos esforços 
a realizar pelos Estados-Membros para 
redução das suas emissões de gases com 
efeito de estufa1 sirvam de base à 
reestruturação do quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da 
electricidade, uma vez que só assim se 
poderá ter devidamente em conta os 
objectivos da política climática e 
ambiental. Para legarmos um ambiente 
habitável às gerações futuras, no contexto 
da prevista reestruturação da tributação 
da energia, o objectivo de reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
deve prevalecer sobre os objectivos 
energéticos e industriais de cada 
Estado-Membro.
_____________
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 136

Or. de

Alteração 24
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para que o mercado interno 
funcione de forma adequada e eficiente 
no domínio da energia, é necessário que 
todas as iniciativas e todos os actos 
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legislativos da União relativos a este 
domínio sejam contínua e 
cuidadosamente coordenados. Não basta
compatibilizar a Directiva 2003/96/CE 
revista com as outras políticas 
relacionadas com a energia. Essas 
políticas também devem ser 
adequadamente adaptadas ao quadro 
fiscal da energia. Qualquer falta de 
coerência prejudicaria o cumprimento dos 
objectivos da União a longo prazo de 
construção de um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Or. en

Justificação

Há vários anos que se verifica uma grande actividade política no domínio da energia, mas a 
coordenação entre as diversas iniciativas tem sido insuficiente. Neste momento, há 
necessidade de uma abordagem mais coerente, que crie sinergias e elimine as incoerências.

Alteração 25
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A tributação dos produtos 
energéticos deve ser abordada de forma 
tecnologicamente neutra, para 
proporcionar às novas tecnologias a 
oportunidade de se desenvolverem.

Or. nl

Alteração 26
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-B) A presente revisão da Directiva 
2003/96/CE deve ser inserida no contexto 
da reforma fiscal ambiental e da 
estratégia Europa 2020. Se os 
Estados-Membros decidirem aplicar a 
directiva revista de modo a gerar um 
aumento das receitas, os recursos 
adicionais devem servir, pelo menos em 
parte, para estimular a criação e o 
crescimento sustentáveis do emprego 
através de uma redução justa e 
equilibrada da tributação do trabalho. 
Transferindo o impacto da tributação de 
um factor de produção (trabalho) para 
outro (energia), a situação do emprego 
melhoraria e as emissões seriam 
reduzidas sem afectar negativamente a 
competitividade das empresas europeias.

Or. en

Justificação

A directiva revista deverá ser um elemento importante na promoção da transformação 
ecológica: lutando contra as alterações climáticas, criando novos empregos ecológicos, 
acelerando o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e aumentando a eficiência 
energética e a poupança de energia. O crescimento ecológico é crucial para as empresas 
europeias poderem defender a sua posição no mercado mundial. É importante que as 
transformações sejam estimuladas através da criação de uma estrutura fiscal mais 
inteligente, e não mais onerosa.

Alteração 27
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A tributação relacionada com as 
emissões de CO2 pode ser um meio 
eficiente para os Estados-Membros
atingirem as reduções de gases com efeito 

(3) A tributação relacionada com as 
emissões de CO2 é, de um modo geral, um 
meio eficiente para os Estados-Membros
atingirem as reduções de gases com efeito 
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de estufa necessárias de acordo com a 
Decisão 406/2009/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2009, relativa aos esforços a realizar pelos 
Estados-Membros para redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020 em 
matéria de fontes não abrangidas pelo 
regime da União ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho. 
Tendo em vista o potencial papel da 
tributação relacionada com o CO2, o bom 
funcionamento do mercado interno requer 
a existência de normas comuns para essa 
tributação.

de estufa necessárias de acordo com a 
Decisão 406/2009/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2009, relativa aos esforços a realizar pelos 
Estados-Membros para redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020 em 
matéria de fontes não abrangidas pelo 
regime da União ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho. 
Tendo em vista o presente e potencial 
papel da tributação relacionada com o CO2, 
o bom funcionamento do mercado interno 
requer a existência de normas comuns para 
essa tributação.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros já possuem regimes fiscais relacionados com o CO2 que funcionam 
bem e são eficazes em termos de custos.

Alteração 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A tributação relacionada com as 
emissões de CO2 pode ser um meio 
eficiente para os Estados-Membros
atingirem as reduções de gases com efeito 
de estufa necessárias de acordo com a 
Decisão 406/2009/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2009, relativa aos esforços a realizar pelos 

(3) A tributação relacionada com as 
emissões de CO2 pode ser um meio 
eficiente para os Estados-Membros
atingirem as reduções de gases com efeito 
de estufa de acordo com a Decisão 
406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
aos esforços a realizar pelos 
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Estados-Membros para redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020 em 
matéria de fontes não abrangidas pelo 
regime da União ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho. 
Tendo em vista o potencial papel da 
tributação relacionada com o CO2, o bom 
funcionamento do mercado interno requer 
a existência de normas comuns para essa 
tributação.

Estados-Membros para redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020 em 
matéria de fontes não abrangidas pelo 
regime da União ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho. 
Tendo em vista o potencial papel da 
tributação relacionada com o CO2, o bom 
funcionamento do mercado interno requer 
a existência de normas comuns para essa 
tributação.

Or. en

Alteração 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É necessário ter em atenção, porém, 
que as economias dos Estados-Membros
variam no que respeita à combinação de 
fontes de energia e que o processo de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa deve ser apoiado em conformidade 
com o princípio da neutralidade fiscal, 
garantindo que não afecta negativamente 
a competitividade das economias em 
causa. A presente directiva tem em conta 
o facto de muitos Estados-Membros
estarem actualmente a desenvolver 
estratégias de optimização da combinação 
de fontes de energia, que lhes permitam, 
por exemplo, progredir para economias 
com baixas emissões, que, por sua vez, 
lhes permitirão enfrentar os desafios 
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climáticos colocados pela legislação da 
UE. Atendendo aos legítimos interesses 
sociais e económicos envolvidos, os 
Estados-Membros devem ter carta branca 
no que respeita à aplicação da tributação 
relacionada com as emissões de CO2. A 
concessão desse poder discricionário aos 
Estados-Membros significa que estes têm 
liberdade de escolha/opcionalidade 
relativamente à utilização de uma 
componente relacionada com as emissões 
na fixação da taxa de imposto sobre os 
produtos energéticos e a electricidade.

Or. pl

Alteração 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, no entanto,
ter a possibilidade de, como até aqui,
utilizar a tributação da energia nos 
combustíveis para aquecimento, 
carburantes e electricidade para uma 
grande variedade de fins não 
necessariamente nem específica ou 
exclusivamente relacionados com a 
redução dos gases com efeito de estufa.

Os Estados-Membros devem ter também a 
possibilidade de, como até aqui, utilizar a 
tributação da energia nos combustíveis 
para aquecimento, carburantes e 
electricidade para uma grande variedade de 
fins não necessariamente nem específica ou 
exclusivamente relacionados com a 
redução dos gases com efeito de estufa.

Or. pl

Alteração 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A tributação da energia não deve 
abranger a valorização energética dos 
resíduos e, em particular, a utilização dos 
resíduos como combustível alternativo, 
uma vez que a Directiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas directivas 
insta os produtores e detentores de 
resíduos a eliminarem os resíduos da 
forma mais eficiente do ponto de vista 
energético e da preservação dos recursos 
e dá prioridade à valorização dos resíduos 
relativamente à sua eliminação.

Or. de

Alteração 32
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os Estados-Membros também 
devem manter o direito de aplicar um 
nível de tributação geral do consumo de 
energia, que pode descer até zero, aos 
produtos energéticos e à electricidade 
utilizada em trabalhos agrícolas, 
hortícolas ou aquícolas e na silvicultura.

Or. en

Alteração 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 5
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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 Directiva 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 uma ou duas componentes, 
a tributação geral obrigatória do consumo 
de energia e, opcionalmente, a tributação 
relacionada com o CO2.

Or. en

Alteração 34
Philippe De Backer

Proposta de directiva
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 Directiva 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 Directiva 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. A Comissão Europeia deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho em que analise se, 
para além das emissões de CO2, também 
se devem ter em conta as emissões de 
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outros gases nocivos com o objectivo de 
proteger a saúde pública.

Or. nl

Alteração 35
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 
energético em questão, utilizando os 
factores de emissão de CO2 de referência 
estabelecidos na Decisão da Comissão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia, 
deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2 sobre combustíveis não obtidos a 
partir de biomassa, deve ser feita 
referência às emissões de CO2 resultantes 
do uso de cada produto energético em 
questão, utilizando os factores de emissão 
de CO2 de referência estabelecidos na 
Decisão da Comissão 2007/589/CE, de 18 
de Julho de 2007, que estabelece 
orientações para a monitorização e a 
comunicação de informações relativas às 
emissões de gases com efeito de estufa, nos 
termos da Directiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Para 
efeitos da tributação geral do consumo de 
energia, deve ser feita referência ao teor 
energético dos diferentes produtos 
energéticos e da electricidade, tal como 
previsto na Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços 
energéticos e que revoga a Directiva 
93/76/CEE do Conselho. No caso dos
biocombustíveis e dos biolíquidos, tal 
como definidos no artigo 2.º, alíneas h) e 
i), da Directiva 2009/28/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
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2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa 
e no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Os biocombustíveis e os
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os valores 
de referência específicos para a biomassa 
e os produtos produzidos a partir da 
biomassa só são aplicáveis quando estes 
critérios estejam reunidos.

2009, relativa à promoção da utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis,
que não cumprem os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os 
Estados-Membros aplicam o factor de 
emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual os 
níveis mínimos de tributação são 
especificados na presente directiva.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser impedidos de sujeitar os combustíveis baseados na 
biomassa à tributação das emissões de CO2, na medida em que esta reflicta as emissões 
líquidas de CO2 ao longo do ciclo de vida causadas pela produção, a refinação, o transporte 
e a utilização desses combustíveis. Isto deve ser aplicável não só aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos mas também aos combustíveis baseados na biomassa sólida.

Alteração 36
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 
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energético em questão, utilizando os 
factores de emissão de CO22 de referência 
estabelecidos na Decisão da Comissão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia, 
deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 
2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa e 
no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Os biocombustíveis e os
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os valores 
de referência específicos para a biomassa 
e os produtos produzidos a partir da
biomassa só são aplicáveis quando estes 
critérios estejam reunidos.

energético em questão, utilizando os 
factores de emissão de CO2 de referência 
estabelecidos na Decisão da Comissão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia,
deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 
2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa e 
no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos e 
pertinentes, os valores de referência 
específicos para a biomassa e os produtos 
produzidos a partir da biomassa só são 
aplicáveis quando estes critérios estiverem 
reunidos. No caso dos biocombustíveis e 
dos biolíquidos, definidos no artigo 2.º, 
alíneas h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis, os critérios de sustentabilidade 
aplicáveis são os estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva. No caso 
dos produtos da biomassa que não são 
biocombustíveis ou biolíquidos, a 
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Comissão deve apresentar uma proposta 
relativa a critérios de sustentabilidade 
específicos o mais tardar um ano após a 
adopção da presente directiva. Assim que 
a proposta for aprovada, estes critérios de 
sustentabilidade específicos serão 
aplicáveis a esses produtos.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados critérios de sustentabilidade não só aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos, mas também aos combustíveis baseados na biomassa sólida. Não seria razoável 
continuar a conceder – como acontece na proposta da Comissão – um tratamento 
preferencial aos combustíveis produzidos a partir de biomassa sólida não sustentável. Uma 
vez que a lógica de sustentabilidade é algo diferente entre a biomassa sólida e os 
biocombustíveis/biolíquidos, é necessário estabelecer critérios específicos para a biomassa 
sólida e aplicá-los no âmbito da presente directiva.

Alteração 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 
energético em questão, utilizando os 
factores de emissão de CO2 de referência 
estabelecidos na Decisão da Comissão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia, 

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2 sobre combustíveis não obtidos a 
partir de biomassa, deve ser feita 
referência às emissões de CO2 resultantes 
do uso de cada produto energético em 
questão, utilizando os factores de emissão 
de CO2 de referência estabelecidos na 
Decisão da Comissão 2007/589/CE, de 18 
de Julho de 2007, que estabelece 
orientações para a monitorização e a 
comunicação de informações relativas às 
emissões de gases com efeito de estufa, nos 
termos da Directiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Para 
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deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 
2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa 
e no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os valores 
de referência específicos para a biomassa 
e os produtos produzidos a partir da 
biomassa só são aplicáveis quando estes 
critérios estejam reunidos.

efeitos da tributação geral do consumo de 
energia, deve ser feita referência ao teor 
energético dos diferentes produtos 
energéticos e da electricidade, tal como 
previsto na Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços 
energéticos e que revoga a Directiva 
93/76/CEE do Conselho. No caso da 
biomassa, dos biocombustíveis e dos
biolíquidos, tal como definidos no 
artigo 2.º, alíneas h) e i), da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis, que não 
cumpram os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da referida 
directiva, os Estados-Membros aplicam o 
factor de emissão de CO2 de referência 
para o carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual os 
níveis mínimos de tributação são 
especificados na presente directiva.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser impedidos de sujeitar os combustíveis baseados na 
biomassa à tributação das emissões de CO2, na medida em que esta reflicta as emissões 
líquidas de CO2 ao longo do ciclo de vida causadas pela produção, a refinação, o transporte 
e a utilização desses combustíveis. Isto deve ser aplicável não só aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos mas também aos combustíveis baseados na biomassa sólida. A tributação das 
emissões de CO2 dos biocombustíveis e dos biolíquidos deve ser alinhada com as alterações 
aos critérios de sustentabilidade adoptadas.
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Alteração 38
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 
energético em questão, utilizando os 
factores de emissão de CO2 de referência 
estabelecidos na Decisão da Comissão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia, 
deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 
2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa e 
no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 
energético em questão. Neste contexto, 
devem utilizar-se os factores de emissão de 
CO2 de referência estabelecidos na Decisão 
da Comissão 2007/589/CE, de 18 de Julho 
de 2007, que estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Também se devem 
ter devidamente em conta não só as 
emissões de CO2 resultantes do 
funcionamento corrente das centrais 
eléctricas para produzir electricidade, mas 
também as emissões produzidas pela 
exploração mineira dos combustíveis 
necessários para alimentar as centrais 
eléctricas e pelo reprocessamento desses 
combustíveis. Para efeitos da tributação 
geral do consumo de energia, deve ser feita 
referência ao teor energético dos diferentes 
produtos energéticos e da electricidade, tal 
como previsto na Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços 
energéticos e que revoga a Directiva 
93/76/CEE do Conselho. Neste contexto, 
devem tomar-se em consideração as 
vantagens ambientais da biomassa ou dos 
produtos produzidos a partir da biomassa. 
Estes produtos devem ser tributados com 
base nos factores de emissão de CO2
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de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os valores 
de referência específicos para a biomassa e 
os produtos produzidos a partir da 
biomassa só são aplicáveis quando estes 
critérios estejam reunidos.

especificados na Decisão 2007/589/CE 
para a biomassa ou os produtos produzidos 
a partir da biomassa e no seu teor 
energético, tal como especificado no 
anexo III da Directiva 2009/28/CE. Os 
biocombustíveis e os biolíquidos definidos 
no artigo 2.º, alíneas h) e i), da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis são, de 
longe, a categoria mais importante. Uma 
vez que as vantagens ambientais de tais 
produtos variam, consoante cumpram ou 
não os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da referida 
directiva, os valores de referência 
específicos para a biomassa e os produtos 
produzidos a partir da biomassa só são 
aplicáveis quando estes critérios estejam 
reunidos.

Or. de

Alteração 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação relacionada com o 
CO2, deve ser feita referência às emissões 
de CO2 resultantes do uso de cada produto 
energético em questão, utilizando os 
factores de emissão de CO2 de referência 
estabelecidos na Decisão da Comissão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 

(6) Cada uma destas componentes deve ser 
calculada com base em critérios objectivos, 
que garantam a igualdade de tratamento 
das diferentes fontes de energia. Para 
efeitos da tributação opcional relacionada 
com o CO2, deve ser feita referência às 
emissões de CO2 resultantes do uso de cada 
produto energético em questão, utilizando 
os factores de emissão de CO2 de 
referência estabelecidos na Decisão da 
Comissão 2007/589/CE, de 18 de Julho de 
2007, que estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
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com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia, 
deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 
2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa e 
no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os valores 
de referência específicos para a biomassa e 
os produtos produzidos a partir da 
biomassa só são aplicáveis quando estes 
critérios estejam reunidos.

com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Para efeitos da 
tributação geral do consumo de energia, 
deve ser feita referência ao teor energético 
dos diferentes produtos energéticos e da 
electricidade, tal como previsto na 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho. Neste contexto, devem tomar-se 
em consideração as vantagens ambientais 
da biomassa ou dos produtos produzidos a 
partir da biomassa. Estes produtos devem 
ser tributados com base nos factores de 
emissão de CO2 especificados na Decisão 
2007/589/CE para a biomassa ou os 
produtos produzidos a partir da biomassa e 
no seu teor energético, tal como 
especificado no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
consoante cumpram ou não os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da referida directiva, os valores 
de referência específicos para a biomassa e 
os produtos produzidos a partir da 
biomassa só são aplicáveis quando estes 
critérios estejam reunidos.

Or. en

Alteração 40
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A tributação relacionada com o CO2
deve ser adaptada à execução da Directiva 
2003/87/CE, a fim de a complementar de 
forma eficaz. Essa tributação deve 
aplicar-se a todas as utilizações, incluindo 
aquelas para fins outros que o 
aquecimento, dos produtos energéticos que 
provocam emissões de CO2 em instalações 
na acepção da referida directiva, desde que 
a instalação em causa não esteja sujeita ao 
regime de comércio de emissões ao abrigo 
dessa directiva. No entanto, dado que a 
aplicação cumulativa dos dois instrumentos 
não permitiria reduções de emissões para 
além das atingidas, globalmente, através do 
regime de comércio de emissões, mas 
aumentar apenas o custo total destas 
reduções, a tributação relacionada com o 
CO2 não deve aplicar-se ao consumo em 
instalações sujeitas ao regime da União.

(7) A tributação relacionada com o CO2
deve ser adaptada à execução da Directiva 
2003/87/CE, a fim de a complementar de 
forma eficaz. Essa tributação deve 
aplicar-se a todas as utilizações, incluindo 
aquelas para fins outros que o 
aquecimento, dos produtos energéticos que 
provocam emissões de CO2 em instalações 
na acepção da referida directiva, desde que 
a instalação em causa não esteja sujeita ao 
regime de comércio de emissões ao abrigo 
dessa directiva. No entanto, dado que a 
aplicação cumulativa dos dois instrumentos 
não permitiria reduções de emissões para 
além das atingidas, globalmente, através do 
regime de comércio de emissões, mas 
aumentar apenas o custo total destas 
reduções, a tributação relacionada com o 
CO2 não se aplica ao consumo directo ou 
indirecto em instalações sujeitas ao regime 
da União. Uma duplicação dos encargos 
sob a forma de uma dupla tributação e de 
uma dupla regulamentação conduzirá a 
distorções da concorrência e deve ser 
excluída.

Or. de

Alteração 41
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A tributação relacionada com o CO2
deve ser adaptada à execução da Directiva 
2003/87/CE, a fim de a complementar de 
forma eficaz. Essa tributação deve 
aplicar-se a todas as utilizações, incluindo 
aquelas para fins outros que o 

(7) A tributação relacionada com o CO2
deve ser adaptada à execução da Directiva 
2003/87/CE, a fim de a complementar de 
forma eficaz. Essa tributação deve 
aplicar-se a todas as utilizações, incluindo 
aquelas para fins outros que o 
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aquecimento, dos produtos energéticos que 
provocam emissões de CO2 em instalações 
na acepção da referida directiva, desde que 
a instalação em causa não esteja sujeita ao 
regime de comércio de emissões ao abrigo 
dessa directiva. No entanto, dado que a 
aplicação cumulativa dos dois instrumentos 
não permitiria reduções de emissões para 
além das atingidas, globalmente, através do 
regime de comércio de emissões, mas 
aumentar apenas o custo total destas 
reduções, a tributação relacionada com o 
CO2 não deve aplicar-se ao consumo em 
instalações sujeitas ao regime da União.

aquecimento, dos produtos energéticos que 
provocam emissões de CO2 em instalações 
na acepção da referida directiva, desde que 
a instalação em causa não esteja sujeita ao 
regime de comércio de emissões ao abrigo 
dessa directiva. No entanto, dado que a 
aplicação cumulativa dos dois instrumentos 
não permitiria reduções de emissões para 
além das atingidas, globalmente, através do 
regime de comércio de emissões, mas 
aumentar apenas o custo total destas 
reduções, a tributação relacionada com o 
CO2 não deve aplicar-se ao consumo em 
instalações sujeitas ao regime da União, 
quando não tenham sido atribuídas 
licenças de emissão a título gratuito.

Or. en

Justificação

É adequado excluir do imposto sobre o carbono os sectores que não usufruem da atribuição 
a título gratuito.

Alteração 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A tributação relacionada com o CO2
deve ser adaptada à execução da Directiva 
2003/87/CE, a fim de a complementar de 
forma eficaz. Essa tributação deve 
aplicar-se a todas as utilizações, incluindo 
aquelas para fins outros que o 
aquecimento, dos produtos energéticos que 
provocam emissões de CO2 em instalações 
na acepção da referida directiva, desde que 
a instalação em causa não esteja sujeita ao 
regime de comércio de emissões ao abrigo 
dessa directiva. No entanto, dado que a 
aplicação cumulativa dos dois instrumentos 
não permitiria reduções de emissões para 

(7) A tributação relacionada com o CO2
deve ser adaptada à execução da Directiva 
2003/87/CE, a fim de a complementar de 
forma eficaz. Essa tributação opcional 
deve aplicar-se a todas as utilizações, 
incluindo aquelas para fins outros que o 
aquecimento, dos produtos energéticos que 
provocam emissões de CO2 em instalações 
na acepção da referida directiva, desde que 
a instalação em causa não esteja sujeita ao 
regime de comércio de emissões ao abrigo 
dessa directiva. No entanto, dado que a 
aplicação cumulativa dos dois instrumentos 
não permitiria reduções de emissões para 
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além das atingidas, globalmente, através do 
regime de comércio de emissões, mas 
aumentar apenas o custo total destas 
reduções, a tributação relacionada com o 
CO2 não deve aplicar-se ao consumo em 
instalações sujeitas ao regime da União.

além das atingidas, globalmente, através do 
regime de comércio de emissões, mas 
aumentar apenas o custo total destas 
reduções, a tributação relacionada com o 
CO2 não deve aplicar-se ao consumo em 
instalações sujeitas ao regime da União.

Or. en

Alteração 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No interesse da neutralidade fiscal, 
devem ser aplicáveis os mesmos níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia a 
todos os produtos energéticos introduzidos 
para uma determinada utilização. Sempre 
que são, assim, prescritos níveis mínimos 
de tributação, os Estados-Membros
devem, igualmente por motivos de 
neutralidade fiscal, assegurar níveis 
iguais de tributação nacional em relação 
a todos os produtos em causa. Se 
necessário, devem ser previstos períodos 
transitórios para efeitos de igualização 
desses níveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No interesse da neutralidade fiscal, (8) No interesse da neutralidade 
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devem ser aplicáveis os mesmos níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia a 
todos os produtos energéticos introduzidos 
para uma determinada utilização. Sempre 
que são, assim, prescritos níveis mínimos 
de tributação, os Estados-Membros
devem, igualmente por motivos de 
neutralidade fiscal, assegurar níveis 
iguais de tributação nacional em relação a 
todos os produtos em causa. Se 
necessário, devem ser previstos períodos 
transitórios para efeitos de igualização 
desses níveis.

tecnológica, devem ser aplicáveis níveis 
mínimos de tributação a todos os produtos 
energéticos introduzidos para uma 
determinada utilização. Não são exigidos 
níveis iguais de tributação nacional no 
domínio da política energética.

Or. de

Alteração 45
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No interesse da neutralidade fiscal, 
devem ser aplicáveis os mesmos níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia a 
todos os produtos energéticos introduzidos 
para uma determinada utilização. Sempre 
que são, assim, prescritos níveis mínimos 
de tributação, os Estados-Membros devem, 
igualmente por motivos de neutralidade 
fiscal, assegurar níveis iguais de tributação 
nacional em relação a todos os produtos em 
causa. Se necessário, devem ser previstos 
períodos transitórios para efeitos de 
igualização desses níveis.

(8) No interesse da neutralidade fiscal, 
devem ser aplicáveis os mesmos níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia a 
todos os produtos energéticos introduzidos 
para uma determinada utilização. Sempre 
que são, assim, prescritos níveis mínimos 
de tributação, os Estados-Membros devem, 
igualmente por motivos de neutralidade 
fiscal, assegurar níveis iguais de tributação 
nacional em relação a todos os produtos em 
causa. No que respeita aos carburantes, 
deve ser previsto um período transitório 
para efeitos de igualização desses níveis.

Or. en

Justificação

A plena aplicação do princípio de neutralidade dos combustíveis só se afigura problemática 
na perspectiva a curto prazo da indústria automóvel. Não se prevêem dificuldades 
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substanciais em nenhum outro sector. Por conseguinte, a abertura à introdução progressiva 
da neutralidade total em relação aos carburantes utilizados nos transportes é razoável, mas 
não quando se trate de outros tipos de combustíveis ou de utilizações.

Alteração 46
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No interesse da neutralidade fiscal, 
devem ser aplicáveis os mesmos níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia a 
todos os produtos energéticos introduzidos 
para uma determinada utilização. Sempre 
que são, assim, prescritos níveis mínimos 
de tributação, os Estados-Membros devem, 
igualmente por motivos de neutralidade 
fiscal, assegurar níveis iguais de tributação 
nacional em relação a todos os produtos em 
causa. Se necessário, devem ser previstos 
períodos transitórios para efeitos de 
igualização desses níveis.

(8) No interesse da neutralidade fiscal, 
devem ser aplicáveis os mesmos níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia a 
todos os produtos energéticos introduzidos 
para uma determinada utilização. Sempre 
que são, assim, prescritos níveis mínimos 
de tributação, os Estados-Membros devem, 
igualmente por motivos de neutralidade 
fiscal, assegurar níveis iguais de tributação 
nacional em relação a todos os produtos em 
causa. No que respeita aos carburantes, 
deve ser previsto um período transitório 
para efeitos de igualização desses níveis.

Or. en

Justificação

O princípio de neutralidade dos combustíveis afigura-se problemático na indústria automóvel 
num futuro próximo. Por conseguinte, a abertura à introdução progressiva da neutralidade 
total em relação aos carburantes utilizados nos transportes é razoável, mas não quando se 
trate de outros tipos de combustíveis ou de utilizações.

Alteração 47
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) O princípio da proporcionalidade 
deve ser aplicado de forma equitativa 
aquando da fixação da taxa de imposto
dos combustíveis fósseis e não fósseis, e 
em relação a cada produto energético 
específico incluído em qualquer destas 
categorias. Sempre que, no âmbito da 
presente directiva, sejam recomendados 
níveis mínimos de tributação iguais para 
os combustíveis fósseis, por um lado, e 
para os combustíveis não fósseis, por 
outro lado, os Estados-Membros devem 
assegurar níveis mínimos iguais de 
tributação nacional em relação a todos os 
produtos abrangidos quer pela categoria 
de combustíveis fósseis quer pela 
categoria de combustíveis não fósseis. 
Quando solicitados pelos diversos 
Estados-Membros, devem ser-lhes 
concedidos períodos transitórios para 
permitir uma saída progressiva do 
anterior regime ou isenções sectoriais 
temporárias do âmbito de aplicação da 
presente directiva ou da data da sua 
necessária transposição para as 
respectivas legislações nacionais.

Or. en

Alteração 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os níveis mínimos da tributação 
relacionada com o CO2 devem ser fixados 
à luz dos objectivos nacionais dos 
Estados-Membros, conforme estabelecido 
na Decisão 406/2009/CE relativa aos 
esforços a realizar pelos 

Suprimido
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Estados-Membros para redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020. Dado 
que essa decisão reconhece que os 
esforços para reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa devem ser repartidos 
equitativamente pelos Estados-Membros, 
é oportuno fixar períodos transitórios 
para determinados Estados-Membros.

Or. en

Alteração 49
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os níveis mínimos da tributação 
relacionada com o CO2 devem ser fixados 
à luz dos objectivos nacionais dos 
Estados-Membros, conforme estabelecido 
na Decisão 406/2009/CE relativa aos 
esforços a realizar pelos Estados-Membros
para redução das suas emissões de gases 
com efeito de estufa a fim de respeitar os 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
até 2020. Dado que essa decisão reconhece 
que os esforços para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa devem ser 
repartidos equitativamente pelos 
Estados-Membros, é oportuno fixar 
períodos transitórios para determinados 
Estados-Membros.

(9) Os níveis mínimos da tributação 
relacionada com o CO2 devem ser fixados 
à luz dos objectivos nacionais dos 
Estados-Membros, conforme estabelecido 
na Decisão 406/2009/CE relativa aos 
esforços a realizar pelos Estados-Membros
para redução das suas emissões de gases 
com efeito de estufa a fim de respeitar os 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
até 2020. Dado que essa decisão reconhece 
que os esforços para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa devem ser 
repartidos equitativamente pelos 
Estados-Membros, pode ser oportuno fixar 
períodos transitórios para determinados 
Estados-Membros. Tais períodos devem 
ser tão curtos e de âmbito tão limitado 
quanto for possível. Se a União decidir 
aumentar os seus objectivos de redução 
das emissões de gases com efeito de 
estufa, estes períodos deverão ser 
reexaminados e depois reformulados ou 
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eliminados.

Or. en

Justificação

Se os objectivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa forem aumentados, 
estes períodos transitórios devem ser analisados a uma nova luz. Num tal cenário, os 
Estados-Membros que ficarem isentos em primeiro lugar deverão participar, pelo menos em 
algum grau, no esforço comum de redução das emissões.

Alteração 50
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os níveis mínimos da tributação 
relacionada com o CO2 devem ser fixados 
à luz dos objectivos nacionais dos 
Estados-Membros, conforme estabelecido 
na Decisão 406/2009/CE relativa aos 
esforços a realizar pelos Estados-Membros
para redução das suas emissões de gases 
com efeito de estufa a fim de respeitar os 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
até 2020. Dado que essa decisão reconhece 
que os esforços para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa devem ser 
repartidos equitativamente pelos 
Estados-Membros, é oportuno fixar 
períodos transitórios para determinados 
Estados-Membros.

(9) Os níveis mínimos da tributação 
relacionada com o CO2 devem ser fixados 
à luz dos objectivos nacionais dos 
Estados-Membros, conforme estabelecido 
na Decisão 406/2009/CE relativa aos 
esforços a realizar pelos Estados-Membros
para redução das suas emissões de gases 
com efeito de estufa a fim de respeitar os 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
até 2020. Dado que essa decisão reconhece 
que os esforços para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa devem ser 
repartidos equitativamente pelos 
Estados-Membros, é oportuno fixar 
períodos transitórios suficientemente 
longos para determinados 
Estados-Membros, tendo em consideração 
as suas necessidades sociais e o 
calendário para a necessária 
reestruturação do seu sector energético.

Or. en
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Alteração 51
Markus Ferber

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os níveis mínimos de tributação geral 
do consumo de energia devem ser 
desenvolvidos, em geral, com base nos 
actuais níveis mínimos de tributação. Isto 
implica igualmente que o nível mínimo de 
tributação geral do consumo de energia 
aplicável aos carburantes deve permanecer 
mais elevado do que aquele que é aplicável 
aos combustíveis para aquecimento.

(10) Os níveis mínimos de tributação geral 
do consumo de energia devem ser 
desenvolvidos, em geral, com base nos 
actuais níveis mínimos de tributação. Isto 
implica igualmente que o nível mínimo de 
tributação geral do consumo de energia 
aplicável aos carburantes deve permanecer 
mais elevado do que aquele que é aplicável 
aos combustíveis para aquecimento. Para 
manter uma concorrência leal, a 
electricidade utilizada nos veículos 
também deve ser tributada com uma taxa 
superior à da electricidade utilizada para 
outros fins. É provável que, num futuro 
próximo, a electricidade venha a ser 
utilizada como fonte primária de energia 
para os sistemas de propulsão e tracção 
não só dos comboios e dos automóveis 
privados, mas também dos veículos 
comerciais. A fim de evitar distorções da 
concorrência, os níveis mínimos de 
tributação da electricidade utilizada nos 
sistemas de propulsão e tracção devem 
ser, assim, alinhados com os dos 
carburantes, nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1. Devem ser, assim, aplicados à 
electricidade utilizada na propulsão dos 
veículos os mesmos níveis mínimos de 
tributação aplicadas ao gasóleo utilizado 
como carburante.

Or. de

Alteração 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os 
efeitos pretendidos. Uma vez que a 
tributação relacionada com o CO2
complementa a execução da Directiva 
2003/87/CE, o preço de mercado das 
licenças de emissão deve ser monitorizado 
atentamente durante o reexame periódico 
da directiva, uma tarefa que incumbe à 
Comissão. Os níveis mínimos de 
tributação geral do consumo de energia 
devem ser automaticamente alinhados, a 
intervalos regulares, para ter em conta a 
evolução do seu valor real a fim de 
manter o actual nível de harmonização 
das taxas; para reduzir a volatilidade 
decorrente dos preços da energia e dos 
produtos alimentares, este alinhamento 
deve ser efectuado em função da evolução 
do índice harmonizado de preços no 
consumidor à escala da União, com 
exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.

Suprimido

Or. en

Alteração 53
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, o preço 
de mercado das licenças de emissão deve 
ser monitorizado atentamente durante o 
reexame periódico da directiva, uma tarefa

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, o preço 
de mercado das licenças de emissão deve 
ser monitorizado atentamente durante o 
reexame periódico da directiva, uma tarefa 
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que incumbe à Comissão. Os níveis 
mínimos de tributação geral do consumo 
de energia devem ser automaticamente 
alinhados, a intervalos regulares, para ter 
em conta a evolução do seu valor real a 
fim de manter o actual nível de 
harmonização das taxas; para reduzir a 
volatilidade decorrente dos preços da 
energia e dos produtos alimentares, este 
alinhamento deve ser efectuado em 
função da evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor à 
escala da União, com exclusão da energia 
e dos produtos alimentares não 
transformados, publicado pelo Eurostat.

que incumbe à Comissão.

Or. en

Alteração 54
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, o 
preço de mercado das licenças de emissão 
deve ser monitorizado atentamente 
durante o reexame periódico da directiva, 
uma tarefa que incumbe à Comissão. Os 
níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia devem ser 
automaticamente alinhados, a intervalos 
regulares, para ter em conta a evolução do 
seu valor real a fim de manter o actual 
nível de harmonização das taxas; para 
reduzir a volatilidade decorrente dos preços 
da energia e dos produtos alimentares, este 
alinhamento deve ser efectuado em função 
da evolução do índice harmonizado de 
preços no consumidor à escala da União, 

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Os níveis mínimos tanto de 
tributação geral do consumo de energia 
como de tributação relacionada com o 
CO2 devem ser automaticamente 
actualizados, a intervalos regulares, para 
ter em conta a evolução do seu valor real; 
para reduzir a volatilidade decorrente dos 
preços da energia e dos produtos 
alimentares, estes alinhamentos devem ser 
efectuados em função da evolução do 
índice harmonizado de preços no 
consumidor à escala da União, com
exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat. No entanto, uma vez que a 
tributação relacionada com o CO2 
complementa a execução da Directiva 
2003/87/CE, o nível mínimo de tributação 
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com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.

relacionada com o CO2, se e quando o 
preço de mercado das licenças de emissão 
for superior ao valor real do nível de base 
do CO2, deverá ser, em vez disso, alinhado 
com esse preço. Além disso, se os 
objectivos da União para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
forem aumentados, o nível de base do CO2
deve ser alinhado com os novos 
objectivos.

Or. en

Justificação

A indexação também deve ser aplicada à parte relativa ao CO2 para assegurar que a taxa 
mínima para o CO2 não é invalidada em termos reais. Dado que o índice escolhido exclui os 
produtos energéticos, os problemas de inflação são evitados. Além disso, devem ser criadas 
condições equitativas no domínio do CO2 entre a tributação da energia e o RCE, através da 
estreita ligação entre a taxa mínima prevista na presente directiva e o sinal de preço do RCE. 
Desta forma, são criados incentivos previsíveis e justos para combater as emissões de CO2
em todos os sectores da sociedade.

Alteração 55
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, o preço 
de mercado das licenças de emissão deve 
ser monitorizado atentamente durante o 
reexame periódico da directiva, uma tarefa 
que incumbe à Comissão. Os níveis 
mínimos de tributação geral do consumo 
de energia devem ser automaticamente 
alinhados, a intervalos regulares, para ter 
em conta a evolução do seu valor real a fim 
de manter o actual nível de harmonização 
das taxas; para reduzir a volatilidade 

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, o preço 
de mercado das licenças de emissão deve 
ser monitorizado atentamente durante o 
reexame periódico da directiva, uma tarefa 
que incumbe à Comissão. Os níveis 
mínimos de tributação geral do consumo 
de energia devem ser reavaliados pelo 
Conselho, a intervalos regulares, para ter 
em conta a evolução do seu valor real após 
consulta da Comissão, do Parlamento e 
das partes interessadas relevantes; para 
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decorrente dos preços da energia e dos 
produtos alimentares, este alinhamento 
deve ser efectuado em função da evolução 
do índice harmonizado de preços no 
consumidor à escala da União, com 
exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.

reduzir a volatilidade decorrente dos preços 
da energia e dos produtos alimentares, esta 
reavaliação regular deve ser efectuada em 
função da evolução do índice harmonizado 
de preços no consumidor à escala da 
União, com exclusão da energia e dos 
produtos alimentares não transformados, 
publicado pelo Eurostat.

Or. en

Alteração 56
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, o preço 
de mercado das licenças de emissão deve 
ser monitorizado atentamente durante o 
reexame periódico da directiva, uma tarefa 
que incumbe à Comissão. Os níveis 
mínimos de tributação geral do consumo 
de energia devem ser automaticamente 
alinhados, a intervalos regulares, para ter 
em conta a evolução do seu valor real a fim 
de manter o actual nível de harmonização 
das taxas; para reduzir a volatilidade 
decorrente dos preços da energia e dos 
produtos alimentares, este alinhamento 
deve ser efectuado em função da evolução 
do índice harmonizado de preços no 
consumidor à escala da União, com 
exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Uma vez que a tributação 
relacionada com o CO2 complementa a 
execução da Directiva 2003/87/CE, a 
tendência do preço de mercado das 
licenças de emissão pode ser o parâmetro 
a utilizar para estabelecer o nível de 
tributação relacionado com o CO2 durante 
o reexame periódico da directiva, uma 
tarefa que incumbe à Comissão. Os níveis 
mínimos de tributação geral do consumo 
de energia devem ser automaticamente 
alinhados, a intervalos regulares, para ter 
em conta a evolução do seu valor real a fim 
de manter o actual nível de harmonização 
das taxas; para reduzir a volatilidade 
decorrente dos preços da energia e dos 
produtos alimentares, este alinhamento 
deve ser efectuado em função da evolução 
do índice harmonizado de preços no 
consumidor à escala da União, com 
exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.

Or. de
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Alteração 57
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Atendendo à natureza complexa 
dos requisitos que as duas componentes 
do novo sistema, a tributação da energia e 
a tributação relacionada com o CO2, têm 
de cumprir, devem ser estabelecidas, a 
todos os níveis, regras claras que, no 
interesse de todos os consumidores, sejam 
transparentes e fáceis de entender, a fim 
de garantir que o sistema pode ser 
adequadamente administrado.

Or. de

Alteração 58
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível 
mais baixo, cria um efeito de distorção em 
relação à gasolina, o principal 
combustível concorrente. O artigo 7.º da 
Directiva 2003/96/CE prevê, por 
conseguinte, as primeiras etapas de um 
alinhamento progressivo do nível mínimo 
de tributação aplicável à gasolina. É 
necessário completar este alinhamento e 
passar gradualmente para uma situação 

Suprimido
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em que o gasóleo e a gasolina sejam 
tributados a um nível idêntico.

Or. fi

Alteração 59
Riikka Manner

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível mais 
baixo, cria um efeito de distorção em 
relação à gasolina, o principal combustível 
concorrente. O artigo 7.º da Directiva 
2003/96/CE prevê, por conseguinte, as 
primeiras etapas de um alinhamento 
progressivo do nível mínimo de tributação 
aplicável à gasolina. É necessário 
completar este alinhamento e passar 
gradualmente para uma situação em que 
o gasóleo e a gasolina sejam tributados a 
um nível idêntico.

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível mais 
baixo, cria um efeito de distorção em 
relação à gasolina, o principal combustível 
concorrente. O artigo 7.º da Directiva 
2003/96/CE prevê, por conseguinte, as 
primeiras etapas de um alinhamento 
progressivo do nível mínimo de tributação 
aplicável à gasolina.

Or. en

Justificação

O gasóleo continua a ser um combustível importante para uso das empresas. Se as taxas de 
imposto fossem alinhadas, o preço do gasóleo aumentaria em muitos Estados-Membros. Não 
seria correcto enfraquecer a competitividade do sector dos transportes, por exemplo, através 
do alinhamento das taxas de imposto mínimas da gasolina e do gasóleo.

Alteração 60
Ivo Strejček
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Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível mais 
baixo, cria um efeito de distorção em 
relação à gasolina, o principal combustível 
concorrente. O artigo 7.º da Directiva 
2003/96/CE prevê, por conseguinte, as 
primeiras etapas de um alinhamento 
progressivo do nível mínimo de tributação 
aplicável à gasolina. É necessário 
completar este alinhamento e passar 
gradualmente para uma situação em que o 
gasóleo e a gasolina sejam tributados a um 
nível idêntico.

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível mais 
baixo, cria um efeito de distorção em 
relação à gasolina, o principal combustível 
concorrente. O artigo 7.º da Directiva 
2003/96/CE prevê, por conseguinte, as 
primeiras etapas de um alinhamento 
progressivo do nível mínimo de tributação 
aplicável à gasolina. É necessário 
completar este alinhamento e passar 
gradualmente para uma situação em que o 
gasóleo e a gasolina sejam tributados a um 
nível idêntico. Contudo, devem ser 
previstos períodos transitórios para 
facilitar a transposição da presente 
directiva para o direito nacional dos 
diversos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 61
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível mais 
baixo, cria um efeito de distorção em 
relação à gasolina, o principal combustível 
concorrente. O artigo 7.º da Directiva 

(12) No sector dos carburantes, o nível 
mínimo de tributação mais favorável 
aplicável ao gasóleo, um produto na sua 
maior parte destinado originalmente à 
utilização profissional e, portanto, 
tributado tradicionalmente a um nível mais 
baixo, pode considerar-se que cria um 
efeito de distorção em relação à gasolina, o 
principal combustível concorrente. O 
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2003/96/CE prevê, por conseguinte, as 
primeiras etapas de um alinhamento 
progressivo do nível mínimo de tributação 
aplicável à gasolina. É necessário
completar este alinhamento e passar 
gradualmente para uma situação em que o 
gasóleo e a gasolina sejam tributados a um 
nível idêntico.

artigo 7.º da Directiva 2003/96/CE prevê, 
por conseguinte, as primeiras etapas de um 
alinhamento progressivo do nível mínimo 
de tributação aplicável à gasolina. É 
razoável completar este alinhamento e 
passar gradualmente para uma situação em 
que o gasóleo e a gasolina sejam tributados 
a um nível idêntico.

Or. en

Justificação

A formulação do presente texto deve ser um pouco mais matizada.

Alteração 62
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A aplicação da nova estrutura 
fiscal implicará um aumento da taxa de 
imposto sobre o gasóleo, a fim de a 
alinhar com a da gasolina. Este aumento 
pode pôr em causa tanto a decisão tomada 
pela indústria automóvel europeia de 
concentrar esforços na produção de 
motores de combustão convencionais 
limpos e energeticamente eficientes como 
também a consecução dos objectivos de 
redução das emissões de CO2 da UE, uma 
vez que os valores-limite de CO2 fixados 
só podem ser alcançados se houver um 
número suficiente de veículos a gasóleo 
nas estradas. Devem ser tomadas medidas 
flexíveis adequadas para assegurar que a 
competitividade do sector automóvel e o 
êxito da estratégia de redução das 
emissões de CO2 nesse sector não são 
postos em risco. Os impostos sobre as 
vendas, os impostos de registo e os 
impostos de circulação anuais devem ser 
harmonizados e, por princípio, 
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unicamente fixados com base nas 
emissões de CO2 dos veículos.

Or. de

Alteração 63
Markus Ferber

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Relativamente à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior 
ao aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 
disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. O artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 
2003/96/CE autoriza determinados 
Estados-Membros a aplicar uma taxa 
reduzida ao gasóleo para aquecimento. 
Essa disposição deixou de ser compatível 
com o bom funcionamento do mercado 
interno e os grandes objectivos do 
Tratado. Por conseguinte, há que a 
suprimir.

(13) A tributação dos combustíveis com 
base no seu teor energético, que conduz à 
aplicação de taxas de imposto diferentes à 
gasolina e ao gasóleo, só deve ser 
aplicada aos níveis mínimos de 
tributação. Os Estados-Membros devem 
continuar a poder fixar as suas próprias 
taxas de imposto sobre a gasolina e o 
gasóleo, em conformidade com o 
princípio de soberania fiscal nacional, 
desde que não reduzam os níveis mínimos 
estabelecidos na directiva. Do mesmo 
modo, os Estados-Membros também 
devem poder aplicar taxas de imposto 
diferentes ao gasóleo utilizado para fins 
privados e comerciais. No sector dos 
veículos comerciais, a concorrência entre 
o gasóleo e a gasolina como carburantes é 
irrelevante, visto todos os veículos 
comerciais estarem equipados com 
motores a gasóleo e não haver qualquer 
possibilidade de estes virem a ser 
futuramente substituídos por motores a 
gasolina. Os veículos comerciais 
utilizados no transporte rodoviário de 
mercadorias já são tributados pelos custos 
de infra-estruturas que geram, através da 
cobrança de portagens por utilização da 
estrada baseadas no tempo ou na 
distância. Por conseguinte, é inteiramente 
justificável continuar a permitir-se que os 
Estados-Membros apliquem ao gasóleo 
utilizado em certos tipos de veículos 
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comerciais uma taxa de imposto inferior à 
do gasóleo utilizado para fins não 
comerciais. A este respeito, os níveis 
mínimos de tributação do gasóleo 
utilizado como carburante não podem ser, 
de modo algum, inferiores aos níveis 
mínimos de tributação nacionais do 
gasóleo utilizado para fins comerciais.

Or. de

Alteração 64
Riikka Manner

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Relativamente à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 
disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. O artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 
2003/96/CE autoriza determinados 
Estados-Membros a aplicar uma taxa 
reduzida ao gasóleo para aquecimento. 
Essa disposição deixou de ser compatível 
com o bom funcionamento do mercado 
interno e os grandes objectivos do Tratado. 
Por conseguinte, há que a suprimir.

(13) Relativamente à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante será mantida. 
O artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 2003/96/CE 
autoriza determinados Estados-Membros a 
aplicar uma taxa reduzida ao gasóleo para 
aquecimento. Essa disposição deixou de 
ser compatível com o bom funcionamento 
do mercado interno e os grandes objectivos 
do Tratado. Por conseguinte, há que a 
suprimir.

Or. en

Justificação

A possibilidade de os Estados-Membros aplicarem à utilização comercial do gasóleo 
enquanto carburante um nível de tributação inferior ao aplicado à sua utilização não 
comercial deve ser mantida, visto ainda não existir um carburante alternativo disponível para 
utilização no transporte comercial.
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Alteração 65
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Relativamente à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 
disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. O artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 
2003/96/CE autoriza determinados 
Estados-Membros a aplicar uma taxa 
reduzida ao gasóleo para aquecimento. 
Essa disposição deixou de ser compatível 
com o bom funcionamento do mercado 
interno e os grandes objectivos do Tratado. 
Por conseguinte, há que a suprimir.

(13) Relativamente à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 
disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. A fim de proporcionar às 
empresas de transporte a oportunidade de 
se adaptarem às novas regras, deve ser 
instituído um período transitório, que 
terminará em 2023. O artigo 9.º, n.º 2, da 
Directiva 2003/96/CE autoriza 
determinados Estados-Membros a aplicar 
uma taxa reduzida ao gasóleo para 
aquecimento. Essa disposição deixou de 
ser compatível com o bom funcionamento 
do mercado interno e os grandes objectivos 
do Tratado. Por conseguinte, há que a 
suprimir.

Or. nl

Alteração 66
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Relativamente à possibilidade de os (13) Relativamente à possibilidade de os 
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Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 
disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. O artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 
2003/96/CE autoriza determinados 
Estados-Membros a aplicar uma taxa 
reduzida ao gasóleo para aquecimento. 
Essa disposição deixou de ser compatível 
com o bom funcionamento do mercado 
interno e os grandes objectivos do Tratado. 
Por conseguinte, há que a suprimir.

Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 
disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. Por razões de equidade e para 
poder garantir condições equitativas para 
os diversos meios de transporte de 
mercadorias que utilizam carburantes, os 
carburantes e outros produtos energéticos 
utilizados nos transportes aéreos e 
marítimos devem ser tributados em 
conformidade. O artigo 9.º, n.º 2, da 
Directiva 2003/96/CE autoriza 
determinados Estados-Membros a aplicar 
uma taxa reduzida ao gasóleo para 
aquecimento. Essa disposição deixou de 
ser compatível com o bom funcionamento 
do mercado interno e os grandes objectivos 
do Tratado. Por conseguinte, há que a 
suprimir.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a tributar os produtos energéticos utilizados nas 
actividades de transporte aéreo e marítimo.

Alteração 67
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Relativamente à possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante, esta 

(13) A possibilidade de os 
Estados-Membros aplicarem um nível de 
tributação à utilização comercial inferior ao 
aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo enquanto carburante é 
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disposição parece ter deixado de ser 
compatível com a exigência de melhorar a 
eficiência energética e a necessidade de 
fazer face ao crescente impacto ambiental 
dos transportes, pelo que deve ser 
suprimida. O artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 
2003/96/CE autoriza determinados 
Estados-Membros a aplicar uma taxa 
reduzida ao gasóleo para aquecimento. 
Essa disposição deixou de ser compatível 
com o bom funcionamento do mercado 
interno e os grandes objectivos do Tratado. 
Por conseguinte, há que a suprimir.

economicamente importante porque os 
custos de transporte representam uma 
parcela importante da estrutura de custos 
das empresas, sobretudo nos países onde
há grandes distâncias a percorrer, 
devendo, por isso, ser mantida. O 
artigo 9.º, n.º 2, da Directiva 2003/96/CE 
autoriza determinados Estados-Membros a 
aplicar uma taxa reduzida ao gasóleo para 
aquecimento. Essa disposição deixou de 
ser compatível com o bom funcionamento 
do mercado interno e os grandes objectivos 
do Tratado. Por conseguinte, há que a 
suprimir.

Or. fi

Alteração 68
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há que limitar o impacto potencial 
do custo da tributação relacionada com o 
CO2 sobre os sectores ou subsectores 
considerados expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono, na 
acepção do artigo 10.º-A, n.º 13, da 
Directiva 2003/87/CE. Por conseguinte, é 
adequado prever as medidas transitórias 
correspondentes, que, no entanto, devem 
igualmente preservar a eficácia ambiental 
da tributação relacionada com o CO2.

Suprimido

Or. en

Justificação

O número limitado de sectores e instalações efectivamente afectados pela fuga de carbono 
não justifica esta solução. Os Estados-Membros devem compensar, através de auxílios 
estatais, qualquer risco comprovado de fuga de carbono nas indústrias com utilização 
intensiva de energia devido à tributação da energia.
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Alteração 69
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há que limitar o impacto potencial do 
custo da tributação relacionada com o 
CO2 sobre os sectores ou subsectores 
considerados expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono, na 
acepção do artigo 10.º-A, n.º 13, da 
Directiva 2003/87/CE. Por conseguinte, é 
adequado prever as medidas transitórias 
correspondentes, que, no entanto, devem 
igualmente preservar a eficácia ambiental 
da tributação relacionada com o CO2.

(14) Há que limitar o impacto potencial do 
custo da nova estrutura tributária sobre os 
sectores ou subsectores considerados 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono. Por conseguinte, é adequado 
prever as medidas correspondentes, que, no 
entanto, devem igualmente preservar a 
eficácia ambiental da tributação 
relacionada com o CO2.

Or. de

Alteração 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Há que limitar o impacto potencial do 
custo da tributação relacionada com o CO2
sobre os sectores ou subsectores 
considerados expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono, na 
acepção do artigo 10.º-A, n.º 13, da 
Directiva 2003/87/CE. Por conseguinte, é 
adequado prever as medidas transitórias 
correspondentes, que, no entanto, devem 
igualmente preservar a eficácia ambiental 
da tributação relacionada com o CO2.

(14) Há que limitar o impacto potencial do 
custo da tributação opcional relacionada 
com o CO2 sobre os sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono, na 
acepção do artigo 10.º-A, n.º 13, da 
Directiva 2003/87/CE. Por conseguinte, é 
adequado prever as medidas transitórias 
correspondentes, que, no entanto, devem 
igualmente preservar a eficácia ambiental 
da tributação relacionada com o CO2.

Or. en
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Alteração 71
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Qualquer reestruturação da 
tributação da energia deve assegurar que 
os sectores que não estão sujeitos ao 
regime de comércio de emissões não são 
penalizados em relação aos domínios 
abrangidos por este regime.

Or. de

Alteração 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

O artigo 5.º da Directiva 2003/96/CE 
permite a aplicação de taxas diferenciadas 
de tributação em certos casos. No entanto, 
a fim de garantir a coerência do sinal de 
preço do CO2, a possibilidade de os 
Estados-Membros diferenciarem as taxas 
nacionais deve ser limitada à tributação 
geral do consumo de energia. Além disso, 
a possibilidade de aplicar um nível inferior 
de tributação ao carburante utilizado pelos 
táxis deixou de ser compatível com o 
objectivo das políticas que promovem 
combustíveis e vectores de energia 
alternativos e a utilização de veículos mais 
limpos nos transportes urbanos, pelo que 
deve ser suprimida.

(15) O artigo 5.º da Directiva 2003/96/CE 
permite a aplicação de taxas diferenciadas 
de tributação em certos casos. Além disso, 
a possibilidade de aplicar um nível inferior 
de tributação ao carburante utilizado pelos 
táxis deixou de ser compatível com o 
objectivo das políticas que promovem 
combustíveis e vectores de energia 
alternativos e a utilização de veículos mais 
limpos nos transportes urbanos, pelo que 
deve ser suprimida.

Or. en
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Alteração 73
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O artigo 5.º da Directiva 2003/96/CE 
permite a aplicação de taxas diferenciadas 
de tributação em certos casos. No entanto, 
a fim de garantir a coerência do sinal de 
preço do CO2, a possibilidade de os 
Estados-Membros diferenciarem as taxas 
nacionais deve ser limitada à tributação 
geral do consumo de energia. Além disso, a 
possibilidade de aplicar um nível inferior 
de tributação ao carburante utilizado pelos 
táxis deixou de ser compatível com o 
objectivo das políticas que promovem 
combustíveis e vectores de energia 
alternativos e a utilização de veículos mais 
limpos nos transportes urbanos, pelo que 
deve ser suprimida.

(15) O artigo 5.º da Directiva 2003/96/CE 
permite a aplicação de taxas diferenciadas 
de tributação em certos casos. No entanto, 
a fim de garantir a coerência do sinal de 
preço do CO2, a possibilidade de os 
Estados-Membros diferenciarem as taxas 
nacionais deve ser limitada à tributação 
geral do consumo de energia. Além disso, a 
possibilidade de aplicar um nível inferior 
de tributação ao carburante derivado do 
petróleo utilizado pelos táxis deixou de ser 
compatível com o objectivo das políticas 
que promovem combustíveis e vectores de 
energia alternativos e a utilização de 
veículos mais limpos nos transportes 
urbanos, pelo que deve ser suprimida.

Or. en

Justificação

O gás natural/biometano é a alternativa aos combustíveis derivados do petróleo e tem 
emissões incomparavelmente baixas de substâncias tóxicas ou cancerígenas e emissões de 
partículas quase iguais a zero, além de não ter emissões de hidrocarbonetos reactivos e as 
suas emissões de NOx e de ruído serem reduzidas, o que o torna um carburante ideal para o 
meio urbano. O relatório de 25 de Janeiro de 2011 do Grupo de Peritos sobre Futuros 
Combustíveis para Transportes (Expert Group of Future Transport Fuels) afirma que o 
metano deve ser promovido como um dos principais combustíveis alternativos nos 
transportes urbanos.

Alteração 74
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) Uma vez que a introdução de 
veículos eléctricos e híbridos é 
fundamental para diminuir a dependência 
em relação aos combustíveis não 
renováveis no sector dos transportes, os 
Estados-Membros devem ter, durante um 
período de tempo limitado, a possibilidade 
de aplicar uma isenção ou redução do 
nível de tributação da electricidade 
utilizada para carregar esses veículos.

Or. en

Justificação

A electrificação é um elemento importante no processo de tornar o sector dos transportes 
sustentável. Dado que o impacto total das emissões desses veículos está estreitamente 
relacionado com a limpeza da electricidade utilizada, eles não são necessariamente muito 
favoráveis ao ambiente em todos os Estados-Membros, a curto prazo. A longo prazo, porém, 
estas tecnologias muito eficientes abrem caminho à criação de sistemas de transportes 
verdadeiramente sustentáveis.

Alteração 75
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência podem fazer parte das 
medidas sociais definidas pelos 
Estados-Membros. A possibilidade de 
aplicar essas isenções ou reduções deve, 
por razões de igualdade de tratamento das 
fontes de energia, ser extensiva a todos os 
produtos energéticos utilizados como 
combustíveis para aquecimento e à 
electricidade. Por forma a assegurar que o 
seu impacto sobre o mercado interno 
continua a ser limitado, essas isenções e 

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência devem fazer parte de medidas 
sociais sólidas e globais definidas pelos
Estados-Membros. A possibilidade de 
aplicar essas isenções ou reduções deve, 
por razões de igualdade de tratamento das 
fontes de energia, ser extensiva a todos os 
produtos energéticos utilizados como 
combustíveis para aquecimento e à 
electricidade. Por forma a assegurar que o 
seu impacto sobre o mercado interno 
continua a ser limitado, essas isenções e 
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reduções devem ser aplicadas unicamente 
às actividades não profissionais.

reduções devem ser aplicadas unicamente 
às actividades não profissionais.

Or. en

Justificação

O aspecto social é crucial quando se trata de legislação que afecta o sector da energia. Deve 
ser claramente salientado que os Estados-Membros, no contexto da directiva, são 
responsáveis por tomar medidas destinadas a apoiar os agregados familiares que vivem ou 
correm o risco de viver numa situação de pobreza energética.

Alteração 76
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência podem fazer parte das 
medidas sociais definidas pelos 
Estados-Membros. A possibilidade de 
aplicar essas isenções ou reduções deve, 
por razões de igualdade de tratamento das 
fontes de energia, ser extensiva a todos os 
produtos energéticos utilizados como 
combustíveis para aquecimento e à 
electricidade. Por forma a assegurar que 
o seu impacto sobre o mercado interno 
continua a ser limitado, essas isenções e 
reduções devem ser aplicadas unicamente 
às actividades não profissionais.

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência impedem que seja dado um 
sinal de preço correcto. Para uma maior
eficiência energética e a redução das 
emissões, estas isenções ou reduções
deixarão de ser desejáveis uma vez 
decorrido o período transitório. É 
conveniente que, depois de ser dado um 
sinal de preço, os Estados-Membros
ajudem os agregados familiares de baixos 
rendimentos ou as organizações de 
beneficência por razões sociais. Deste 
modo, o aumento do custo da energia 
para este grupo-alvo pode ser compensado 
através de medidas sociais suplementares.

Or. nl

Alteração 77
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência podem fazer parte das 
medidas sociais definidas pelos 
Estados-Membros. A possibilidade de 
aplicar essas isenções ou reduções deve, 
por razões de igualdade de tratamento das 
fontes de energia, ser extensiva a todos os 
produtos energéticos utilizados como 
combustíveis para aquecimento e à 
electricidade. Por forma a assegurar que 
o seu impacto sobre o mercado interno 
continua a ser limitado, essas isenções e 
reduções devem ser aplicadas unicamente 
às actividades não profissionais.

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência levariam à perda de um 
incentivo importante para reduzir as 
facturas energéticas e o consumo de 
energia. As receitas obtidas através da 
tributação da energia devem ser utilizadas 
para ajudar a proteger as pessoas de 
baixos rendimentos e especialmente 
vulneráveis, para programas de 
renovação da habitação social ou para as 
casas das pessoas em situação de pobreza 
energética. Em alguns Estados-Membros
os maiores custos de aquecimento já são 
compensados por prestações de segurança 
social mais elevadas ou medidas sociais 
suplementares. Os Estados-Membros
devem ser obrigados a comunicar à 
Comissão as medidas que estão a tomar 
para proteger as pessoas de baixos 
rendimentos.

Or. en

Justificação

A isenção de todos os agregados familiares enfraqueceria os incentivos para a conservação 
de energia e também incentivaria a que não se desenvolvessem soluções mais eficientes de 
aquecimento urbano, distorcendo assim o RCE da UE. As receitas obtidas através dos 
impostos sobre a energia devem ser utilizadas para apoiar os grupos mais pobres da 
sociedade e as medidas de poupança de energia.

Alteração 78
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações 
de beneficência podem fazer parte das 

(17) A fim de criar os incentivos correctos 
para os investimentos na poupança de 
energia e no aumento da eficiência 
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medidas sociais definidas pelos 
Estados-Membros. A possibilidade de 
aplicar essas isenções ou reduções deve, 
por razões de igualdade de tratamento das 
fontes de energia, ser extensiva a todos os 
produtos energéticos utilizados como 
combustíveis para aquecimento e à 
electricidade. Por forma a assegurar que 
o seu impacto sobre o mercado interno 
continua a ser limitado, essas isenções e 
reduções devem ser aplicadas unicamente 
às actividades não profissionais.

energética, a possibilidade prevista no 
artigo 15.º de aplicar isenções ou reduções 
aos agregados familiares e às 
organizações de beneficência deve ser 
eliminada, após um longo período de 
eliminação progressiva. Nos 
Estados-Membros em que isto afecte os 
preços da energia, os agregados 
familiares de baixos rendimentos e as 
organizações de beneficência devem ser 
compensados através de medidas sociais 
sólidas e amplas.

Or. en

Justificação

A isenção, com o seu âmbito de aplicação actual – sem adicionar o gasóleo para 
aquecimento –, deve ser abolida a longo prazo para aumentar os incentivos à poupança de 
energia e à eficiência energética. Simultaneamente, os agregados familiares de baixos 
rendimentos devem ser compensados através de medidas sociais. Quando aplicada, a isenção 
reduz a pressão dos preços – desincentivando claramente os investimentos na renovação dos 
edifícios e no aquecimento urbano – tornando, assim, os agregados familiares demasiado 
passivos no que respeita à redução do consumo de energia.

Alteração 79
Leonardo Domenici

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, deixaram de se justificar 
vantagens, sob a forma de níveis mínimos 
inferiores de tributação geral do consumo 
de energia ou da possibilidade de isentar 
da tributação esses produtos energéticos, 
em especial à luz da necessidade de 
aumentar a quota de mercado das 
energias de fontes renováveis, pelo que 
devem ser eliminadas a médio prazo.

Suprimido

Or. it
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Justificação

A correlação automática entre a cobrança de impostos mais elevados sobre o GPL e o 
metano para utilização em veículos a motor e o aumento da quota de mercado das fontes de 
energia renováveis tem pouca justificação técnica ou em termos de mercado. Mesmo nos 
Estados-Membros com uma forte tradição de utilização do gás como carburante, a utilização 
dos biocombustíveis apresenta um crescimento estável em consonância com as obrigações 
previstas pela Directiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis (Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho).

Alteração 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, deixaram de se justificar 
vantagens, sob a forma de níveis mínimos 
inferiores de tributação geral do consumo 
de energia ou da possibilidade de isentar 
da tributação esses produtos energéticos, 
em especial à luz da necessidade de 
aumentar a quota de mercado das 
energias de fontes renováveis, pelo que 
devem ser eliminadas a médio prazo.

Suprimido

Or. en

Alteração 81
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, deixaram de se justificar 
vantagens, sob a forma de níveis mínimos 

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) utilizado como carburante,
deixaram de se justificar vantagens, sob a 
forma de níveis mínimos inferiores de 
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inferiores de tributação geral do consumo 
de energia ou da possibilidade de isentar da 
tributação esses produtos energéticos, em 
especial à luz da necessidade de aumentar a 
quota de mercado das energias de fontes 
renováveis, pelo que devem ser eliminadas 
a médio prazo.

tributação geral do consumo de energia ou 
da possibilidade de isentar da tributação 
esse produto energético, em especial à luz 
da necessidade de aumentar a quota de 
mercado das energias de fontes renováveis, 
pelo que devem ser eliminadas a médio 
prazo. No caso do gás natural e do 
biometano utilizados como carburantes, 
as vantagens, sob a forma de níveis 
mínimos inferiores de tributação geral do 
consumo de energia ou da possibilidade 
de isentar da tributação esses produtos 
energéticos só devem ser eliminadas após 
uma avaliação, em 2023, da aplicação da 
presente directiva em relação ao nível de 
tributação aplicável ao gás natural no 
transporte rodoviário. Essa avaliação deve 
analisar, nomeadamente, os progressos 
realizados quanto à disponibilidade de gás 
natural e de biometano, o crescimento da 
rede de estações de abastecimento na 
União, a quota de mercado dos veículos a 
gás natural na União, a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico do 
biometano enquanto carburante utilizado 
no sector dos transportes e o valor real do 
nível mínimo de tributação.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento do biometano está ligado ao dos veículos a gás natural e daí um 
tratamento fiscal favorável que permita o desenvolvimento da infra-estrutura de 
abastecimento de metano. O metano, a alternativa disponível aos combustíveis derivados do 
petróleo, tem emissões muito baixas de NMHC, PM e NOx, melhorando a qualidade do ar 
urbano, e também reduz o ruído e as emissões de CO2. Uma "cláusula de revisão" é o 
instrumento legislativo adequado para avaliar a necessidade de manter um tratamento fiscal 
favorável dos combustíveis alternativos.

Alteração 82
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, deixaram de se justificar 
vantagens, sob a forma de níveis mínimos 
inferiores de tributação geral do consumo 
de energia ou da possibilidade de isentar da 
tributação esses produtos energéticos, em 
especial à luz da necessidade de aumentar 
a quota de mercado das energias de fontes 
renováveis, pelo que devem ser eliminadas 
a médio prazo.

No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, não se justificam a longo 
prazo vantagens, sob a forma de níveis 
mínimos inferiores de tributação geral do 
consumo de energia ou da possibilidade de 
isentar da tributação esses produtos 
energéticos, pelo que devem ser 
eliminadas; contudo, dado que estes 
combustíveis têm um impacto ambiental 
menos prejudicial do que outros 
combustíveis fósseis e uma vez que a sua 
infra-estrutura de distribuição poderia ser 
benéfica para a introdução de alternativas 
renováveis, as vantagens devem ser 
eliminadas de forma progressiva.

Or. en

Justificação

Embora o GPL e o gás natural não sejam soluções energéticas sustentáveis, são elementos 
menos prejudiciais da combinação de fontes de energia numa perspectiva de médio prazo. 
Não produzem apenas menos emissões de CO2 e NOx do que outros combustíveis fósseis. A 
sua infra-estrutura também poderá facilitar – sobretudo no caso do gás natural – a 
introdução de alternativas renováveis. Poderão ser, assim, permitidas reduções fiscais 
máximas de 50% até 2028, mas apenas enquanto ainda estiverem a decorrer as fases de 
crescimento de quotas de mercado baixas.

Alteração 83
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, deixaram de se justificar 
vantagens, sob a forma de níveis mínimos 
inferiores de tributação geral do consumo 
de energia ou da possibilidade de isentar da 

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
(GPL) e do gás natural utilizados como 
carburantes, deixaram de se justificar 
vantagens, sob a forma de níveis mínimos 
inferiores de tributação geral do consumo 
de energia ou da possibilidade de isentar da 
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tributação esses produtos energéticos, em 
especial à luz da necessidade de aumentar a 
quota de mercado das energias de fontes 
renováveis, pelo que devem ser eliminadas 
a médio prazo.

tributação esses produtos energéticos, em 
especial à luz da necessidade de aumentar a 
quota de mercado das energias de fontes 
renováveis, pelo que devem ser 
progressivamente eliminadas.

Or. en

Alteração 84
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A presente directiva visa facilitar a 
consecução dos objectivos globais das 
políticas da União em matéria de energia 
e de clima. A introdução do sector da 
aviação no regime de comércio de 
emissões da União através da Directiva 
2008/101/CE reflecte a ambição de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa deste sector. Caso, até 31 de 
Dezembro de 2011, não se obtenha um 
acordo internacional que inclua as 
emissões dos transportes marítimos 
internacionais nos seus objectivos de 
redução, a Comissão é obrigada a propor 
medidas no sentido de incluir também 
essas emissões no compromisso da União 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. É essencial permitir que 
os Estados-Membros tributem os produtos 
energéticos utilizados nas actividades de 
transporte aéreo e marítimo da mesma 
forma que outros produtos energéticos 
utilizados nos transportes para criar 
condições equitativas, assegurar a 
independência energética da União e 
servir de incentivo a uma maior eficiência 
energética.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a tributar os produtos energéticos utilizados nas 
actividades de transporte aéreo e marítimo.

Alteração 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A presente directiva visa facilitar a 
consecução dos objectivos globais das 
políticas da União em matéria de energia 
e de clima. A introdução do sector da 
aviação no regime de comércio de 
emissões da UE através da Directiva 
2008/101/CE reflecte a ambição de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa deste sector. Caso, até 31 de 
Dezembro de 2011, não se tenha obtido 
um acordo internacional que inclua as 
emissões dos transportes marítimos 
internacionais e contenha objectivos de 
redução ambiciosos, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta no sentido de 
incluir tais emissões no compromisso da 
União de redução dos gases com efeito de 
estufa. A tributação dos produtos 
energéticos utilizados nas actividades de 
transporte aéreo e marítimo da mesma 
forma que outros produtos energéticos é 
essencial para a independência energética 
da União e como incentivo para a 
eficiência energética. Devem ser tomadas 
medidas para assegurar que a aplicação 
destas medidas fiscais não será paga pelos 
consumidores, isto é, que os custos não 
serão transferidos para eles.

Or. en
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Justificação

A proibição da aplicação de medidas de tributação dos produtos energéticos utilizados nas 
actividades de transporte aéreo e marítimo pelos Estados-Membros não é justificada. Se não 
puderem aplicar medidas de tributação dos produtos energéticos utilizados nesses sectores, 
os Estados-Membros não conseguirão cumprir os compromissos que lhes incumbem por 
força das políticas da UE em matéria de energia e de clima de uma forma eficiente em termos 
de custos.

Alteração 86
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Directiva 2003/96/CE obriga os 
Estados-Membros a isentar da tributação o 
carburante utilizado para a navegação em 
águas comunitárias, assim como a 
electricidade produzida a bordo de 
embarcações, incluindo quando se 
encontram atracadas em portos. Além 
disso, os Estados-Membros podem alargar 
este tratamento fiscal favorável às vias 
navegáveis interiores. Em alguns portos 
existe uma alternativa mais limpa, com a 
utilização de electricidade da rede terrestre, 
que, no entanto, é objecto de tributação. 
Tendo em vista fixar um primeiro 
incentivo para o desenvolvimento e a 
aplicação desta tecnologia, enquanto se 
aguarda a adopção de um quadro mais 
abrangente na matéria, o Estado-Membro 
deve isentar da tributação da energia a 
utilização de electricidade da rede terrestre 
pelos navios atracados nos portos. Esta 
isenção deve aplicar-se durante um período 
suficientemente longo de modo a não 
desincentivar os operadores portuários de 
proceder aos investimentos necessários,
mas, ao mesmo tempo, ser limitada no 
tempo, de modo a que a sua manutenção, 
na totalidade ou em parte, seja objecto de 
uma nova decisão em tempo útil.

(19) A Directiva 2003/96/CE obriga os 
Estados-Membros a isentar da tributação o 
carburante utilizado para a navegação 
aérea e marítima não recreativa. Esta 
interdição não está conforme com os 
objectivos ambientais globais da União, 
com o princípio da subsidiariedade ou 
com o objectivo de criar condições 
equitativas no domínio da tributação da 
energia. Por conseguinte, deve ser 
eliminada. Simultaneamente, deve 
conferir-se aos Estados-Membros a 
possibilidade de aplicarem, nestes dois 
domínios, isenções totais ou reduzidas em 
relação à tributação geral do consumo de 
energia e à tributação relacionada com o 
CO2. Consequentemente, ao mesmo 
tempo que respeitam os acordos 
multilaterais e internacionais, bem como 
o facto de o sector da aviação ser incluído 
no regime de comércio de emissões da 
União e de o sector de transporte 
marítimo poder vir a sê-lo, os 
Estados-Membros devem ter total 
liberdade para conceberem as estruturas 
de tributação da energia aplicáveis à 
navegação aéreo e marítima que 
considerem adequadas. Este tratamento 
fiscal deve ser igualmente aplicável às 
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vias navegáveis interiores Em alguns 
portos existe uma alternativa limpa, com a 
utilização de electricidade da rede terrestre, 
que, no entanto, é objecto de tributação. 
Tendo em vista fixar um primeiro 
incentivo para o desenvolvimento e a 
aplicação desta tecnologia, enquanto se 
aguarda a adopção de um quadro mais 
abrangente na matéria, o Estado-Membro 
deve isentar da tributação da energia a 
utilização de electricidade da rede terrestre 
pelos navios atracados nos portos. Esta 
isenção deve aplicar-se durante um período 
suficientemente longo de modo a não 
desincentivar os operadores portuários de 
proceder aos investimentos necessários, 
mas, ao mesmo tempo, ser limitada no 
tempo, de modo a que a sua manutenção, 
na totalidade ou em parte, seja objecto de 
uma nova decisão em tempo útil.

Or. en

Justificação

Seria racional transformar as isenções fiscais obrigatórias aplicáveis aos transportes aéreos 
e marítimos em isenções opcionais. Uma vez que as actuais interdições não são causadas 
pela legislação internacional, limitam desnecessariamente a margem de manobra política a 
nível nacional, nestes domínios. A sua substituição por isenções opcionais possibilitaria que 
os Estados-Membros cumprissem as obrigações em matéria de energia e clima que lhes 
incumbem por força do direito da UE de uma forma mais eficiente em termos de custos.

Alteração 87
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Directiva 2003/96/CE obriga os 
Estados-Membros a isentar da tributação o 
carburante utilizado para a navegação em 
águas comunitárias, assim como a 
electricidade produzida a bordo de 
embarcações, incluindo quando se 

(19) A Directiva 2003/96/CE obriga os 
Estados-Membros a isentar da tributação o 
carburante utilizado para a navegação em 
águas comunitárias, assim como a 
electricidade produzida a bordo de 
embarcações, incluindo quando se 
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encontram atracadas em portos. Além 
disso, os Estados-Membros podem alargar 
este tratamento fiscal favorável às vias 
navegáveis interiores. Tendo em vista fixar 
um primeiro incentivo para o 
desenvolvimento e a aplicação desta 
tecnologia, enquanto se aguarda a adopção 
de um quadro mais abrangente na matéria, 
o Estado-Membro deve isentar da 
tributação da energia a utilização de 
electricidade da rede terrestre pelos navios 
atracados nos portos. Esta isenção deve 
aplicar-se durante um período 
suficientemente longo de modo a não 
desincentivar os operadores portuários de 
proceder aos investimentos necessários, 
mas, ao mesmo tempo, ser limitada no 
tempo, de modo a que a sua manutenção, 
na totalidade ou em parte, seja objecto de 
uma nova decisão em tempo útil.

encontram atracadas em portos. Além 
disso, os Estados-Membros podem alargar 
este tratamento fiscal favorável às vias 
navegáveis interiores. Tendo em vista fixar 
um primeiro incentivo para o 
desenvolvimento e a aplicação desta 
tecnologia, enquanto se aguarda a adopção 
de um quadro mais abrangente na matéria, 
o Estado-Membro deve isentar da 
tributação da energia a utilização de 
electricidade da rede terrestre pelos navios 
atracados nos portos. Esta isenção deve 
aplicar-se, tanto aos portos marítimos 
como de navegação interior, durante um 
período suficientemente longo de modo a 
não desincentivar os operadores portuários 
de proceder aos investimentos necessários, 
mas, ao mesmo tempo, ser limitada no 
tempo, de modo a que a sua manutenção, 
na totalidade ou em parte, seja objecto de 
uma nova decisão em tempo útil.

Or. nl

Alteração 88
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da 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 

(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.
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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.

Or. en

Alteração 89
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da 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. 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. As melhorias de eficiência 
energética devem ser claramente 
definidas e atentamente acompanhadas 
pelas autoridades nacionais. 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.

Or. en

Justificação

Deve conferir-se maior rigor e meticulosidade ao procedimento tendente a assegurar 
progressos em matéria de eficiência energética, a fim de se obterem resultados efectivos. As 
reduções fiscais só devem ser concedidas com base em melhorias comprovadas da eficiência. 
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São necessários quadros nacionais claros e sólidos neste contexto.

Alteração 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da 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. 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 
opcional relacionada com o CO2, o 
tratamento dos sectores em causa deve ser 
alinhado com as regras aplicáveis aos 
sectores industriais.

Or. en

Alteração 91
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As regras gerais introduzidas pela 
presente directiva têm em conta as 
especificidades dos combustíveis que são 
biomassa ou que são produzidos a partir de 

(21) As regras gerais introduzidas pela 
presente directiva têm em conta as 
especificidades dos combustíveis que são 
biomassa ou que são produzidos a partir de 
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biomassa que satisfazem os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da Directiva 2009/28/CE no 
que diz respeito tanto à sua contribuição 
para o balanço de CO2 como ao seu menor 
teor energético por unidade quantitativa, 
em comparação com alguns dos 
combustíveis fósseis concorrentes. Por 
conseguinte, as disposições da Directiva 
2003/96/CE que autorizam reduções ou 
isenções para esses combustíveis devem 
ser eliminadas a médio prazo. Para o 
período intercalar, deve garantir-se que a 
aplicação destas disposições é feita em 
conformidade com as regras gerais 
previstas na presente directiva. Os 
biocombustíveis e os biolíquidos definidos 
no artigo 2.º, alíneas h) e i), da Directiva 
2009/28/CE devem, por conseguinte, 
beneficiar de vantagens fiscais adicionais 
aplicadas pelos Estados-Membros se 
cumprirem os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º daquela 
directiva.

biomassa que satisfazem os critérios de 
sustentabilidade no que diz respeito tanto à 
sua contribuição para o balanço de CO2
como ao seu menor teor energético por 
unidade quantitativa, em comparação com 
alguns dos combustíveis fósseis 
concorrentes. Os critérios de 
sustentabilidade aplicáveis aos 
biocombustíveis e biolíquidos definidos no 
artigo 2.º, alíneas h) e i, da Directiva 
2009/28/CE são estabelecidos pelo artigo 
17.º  da mesma directiva e devem ser 
estabelecidos para outros produtos da 
biomassa  na sequência de uma proposta 
da Comissão. Por conseguinte, as 
disposições da Directiva 2003/96/CE que 
autorizam reduções ou isenções para esses 
combustíveis devem ser eliminadas a 
médio prazo. Para o período intercalar, 
deve garantir-se que a aplicação destas 
disposições é feita em conformidade com 
as regras gerais previstas na presente 
directiva. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos devem, por conseguinte, 
beneficiar de vantagens fiscais adicionais 
aplicadas pelos Estados-Membros se 
cumprirem os seus critérios de 
sustentabilidade. Os outros produtos da 
biomassa só devem beneficiar de 
vantagens fiscais adicionais, logo que os 
seus critérios de sustentabilidade 
específicos sejam adoptados na sequência 
da proposta da Comissão, se estes novos 
critérios forem cumpridos.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados critérios de sustentabilidade não só aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos, mas também aos combustíveis baseados na biomassa sólida. Não seria razoável 
continuar a conceder – como acontece na proposta da Comissão – um tratamento 
preferencial aos combustíveis produzidos a partir de biomassa sólida não sustentável. Uma 
vez que a lógica de sustentabilidade é algo diferente entre a biomassa sólida e os 
biocombustíveis/biolíquidos, é necessário estabelecer critérios específicos para a biomassa 
sólida e aplicá-los no âmbito da presente directiva.
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Alteração 92
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As regras gerais introduzidas pela 
presente directiva têm em conta as 
especificidades dos combustíveis que são 
biomassa ou que são produzidos a partir de 
biomassa que satisfazem os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da Directiva 2009/28/CE no que 
diz respeito tanto à sua contribuição para o 
balanço de CO2 como ao seu menor teor 
energético por unidade quantitativa, em 
comparação com alguns dos combustíveis 
fósseis concorrentes. Para o período 
intercalar, deve garantir-se que a aplicação 
destas disposições é feita em conformidade 
com as regras gerais previstas na presente 
directiva. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE devem, 
por conseguinte, beneficiar de vantagens 
fiscais adicionais aplicadas pelos 
Estados-Membros se cumprirem os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos 
no artigo 17.º daquela directiva.

(21) As regras gerais introduzidas pela 
presente directiva têm em conta as 
especificidades dos combustíveis que são 
biomassa ou que são produzidos a partir de 
biomassa que satisfazem os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da Directiva 2009/28/CE no que 
diz respeito tanto à sua contribuição para o 
balanço de CO2 como ao seu menor teor 
energético por unidade quantitativa, em 
comparação com alguns dos combustíveis 
fósseis concorrentes. Para o período 
intercalar, deve garantir-se que a aplicação 
destas disposições é feita em conformidade 
com as regras gerais previstas na presente 
directiva. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE devem, 
por conseguinte, beneficiar de vantagens 
fiscais adicionais aplicadas pelos 
Estados-Membros se cumprirem os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos 
no artigo 17.º daquela directiva. Nos 
termos do artigo 17.º da Directiva
2009/28/CE, isto implica que as vantagens 
fiscais para os biocombustíveis e os 
biolíquidos que permitem uma redução de 
pelo 35% das emissões de gases com efeito 
de estufa só podem permanecer em vigor 
até ao fim de 2016. A partir de 2017, o 
limite será aumentado para 50% e de 
2018 em diante para 60%.

Or. nl

Alteração 93
Alfredo Pallone



AM\883480PT.doc 61/148 PE475.931v01-00

PT

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

As regras gerais introduzidas pela presente 
directiva têm em conta as especificidades 
dos combustíveis que são biomassa ou que 
são produzidos a partir de biomassa que 
satisfazem os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE no que diz respeito tanto à sua 
contribuição para o balanço de CO2 como 
ao seu menor teor energético por unidade 
quantitativa, em comparação com alguns 
dos combustíveis fósseis concorrentes. Por 
conseguinte, as disposições da Directiva 
2003/96/CE que autorizam reduções ou 
isenções para esses combustíveis devem 
ser eliminadas a médio prazo. Para o 
período intercalar, deve garantir-se que a 
aplicação destas disposições é feita em 
conformidade com as regras gerais 
previstas na presente directiva. Os 
biocombustíveis e os biolíquidos definidos 
no artigo 2.º, alíneas h) e i), da Directiva 
2009/28/CE devem, por conseguinte, 
beneficiar de vantagens fiscais adicionais 
aplicadas pelos Estados-Membros se 
cumprirem os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º daquela 
directiva.

(21) As regras gerais introduzidas pela 
presente directiva têm em conta as 
especificidades dos combustíveis que são 
biomassa ou que são produzidos a partir de 
biomassa que satisfazem os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da Directiva 2009/28/CE no que 
diz respeito tanto à sua contribuição para o 
balanço de CO2 como ao menor teor 
energético por unidade quantitativa de 
biocombustíveis líquidos, em comparação 
com alguns dos combustíveis fósseis 
concorrentes. Por conseguinte, as 
disposições da Directiva 2003/96/CE que 
autorizam reduções ou isenções para esses 
combustíveis devem ser eliminadas a 
médio prazo. Para o período intercalar, 
deve garantir-se que a aplicação das
disposições é feita em conformidade com 
as regras gerais previstas na presente 
directiva. Os biocombustíveis e os 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE devem, 
por conseguinte, beneficiar de vantagens 
fiscais adicionais aplicadas pelos 
Estados-Membros se cumprirem os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos 
no artigo 17.º daquela directiva. No caso 
do biometano, o teor energético por 
unidade quantitativa é idêntico ao do gás 
natural. Dado que o biometano injectado 
na rede de gás natural ajuda a aumentar 
a quota de fontes de energia renováveis, o 
biometano usufruirá de uma isenção 
fiscal em relação ao seu teor de CO2 e 
energético, desde que seja produzido em 
conformidade com os critérios de 
sustentabilidade.

Or. en
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Justificação

O biometano é um dos pilares principais para atingir o objectivo obrigatório de utilização de 
10% de biocombustíveis no sector dos transportes até 2020. Não há qualquer limitação à 
mistura de gás natural e biometano visto terem a mesma composição molecular. Eles 
constituem a única alternativa disponível, com emissões mais baixas, aos combustíveis 
derivados do petróleo. Por conseguinte, é necessário isentar o biometano da tributação 
relacionada com o CO2 e com a energia.

Alteração 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Na ausência de uma harmonização 
mais profunda no domínio dos 
combustíveis para aquecimento utilizados 
para fins profissionais, os 
Estados-Membros com níveis de tributação 
superiores aos níveis mínimos prescritos 
neste domínio devem continuar a poder 
oferecer certas reduções. As condições
aplicáveis devem distinguir entre a 
tributação geral do consumo de energia e 
a tributação relacionada com o CO2, uma 
vez que estes dois elementos têm 
objectivos diferentes. Além disso, convém 
precisar que as referências a regimes de 
autorizações negociáveis no artigo 17.º da 
Directiva 2003/96/CE não incluem o 
regime da União ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

(22) Na ausência de uma harmonização 
mais profunda no domínio dos 
combustíveis para aquecimento utilizados 
para fins profissionais, os 
Estados-Membros com níveis de tributação 
superiores aos níveis mínimos prescritos 
neste domínio devem continuar a poder 
oferecer certas reduções. Além disso, 
convém precisar que as referências a 
regimes de autorizações negociáveis no 
artigo 17.º da Directiva 2003/96/CE não 
incluem o regime da União ao abrigo da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 95
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) A lista dos produtos energéticos nos 
artigos 2.º, n.º 1, e 20.º, n.º 1, da Directiva 
2003/96/CE deve ser actualizada, de modo 
a incluir certos biocombustíveis, a fim de 
assegurar um tratamento unificado e 
normalizado destes biocombustíveis, 
devendo ser feita uma referência no n.º 5 
do artigo 2.º da Directiva 2003/96/CE à 
versão actualmente aplicável da 
Nomenclatura Combinada. Tendo em conta 
o risco de fraude ou evasão fiscais ou 
práticas abusivas que representam, os 
produtos abrangidos pelo código NC 3811 
devem ser sujeitos às disposições em 
matéria de controlo e circulação da 
Directiva 2008/118/CE.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 96
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Os fenómenos de evasão fiscal de
"turismo do combustível", no transporte 
rodoviário comercial, e de "tankering”, 
na aviação comercial, distorcem o 
mercado interno e fazem com que seja 
desvantajoso para um Estado-Membro 
aplicar níveis de tributação superiores aos 
praticados noutros Estados. Uma forma 
de enfrentar estes problemas poderá 
consistir em substituir, total ou 
parcialmente, o actual sistema de 
tributação das quantidades de combustível 
usado nos transportes compradas a nível 
nacional por um sistema de tributação 
desses combustíveis com base nas 
quantidades efectivamente utilizadas no 
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território de cada Estado-Membro. Para 
obter uma melhor ideia desta solução 
alternativa, a Comissão deve apresentar 
um relatório sobre a viabilidade e o 
impacto previsto de uma tal substituição.

Or. en

Justificação

O modelo norte-americano IFTA mostra que estes problemas podem ser resolvidos de forma 
racional tributando o combustível utilizado – em vez do combustível vendido – no território 
de cada zona administrativa (Estado-Membro). Faria, assim, sentido mandatar a Comissão 
para investigar minuciosamente se esse modelo poderia ser, de alguma forma, utilizado como 
base de um sistema semelhante na União Europeia.

Alteração 97
Bernd Lange

Proposta de directiva
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 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 
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.

(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 
directiva, incluindo para o carburante 
utilizado para fins de navegação aérea e 
marítima. O relatório também deve 
examinar o impacto no estabelecimento 
das prioridades da política industrial da
indústria automóvel europeia, em relação 
aos motores de combustão interna 
convencionais limpos e energeticamente 
eficientes e aos objectivos da UE de 
redução do CO2 neste sector. A lista dos 
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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, devendo 
as condições de execução a nível nacional
ser examinadas de modo a verificar se são 
claras, inequívocas e transparentes para 
todos os consumidores. A Comissão deve 
apresentar igualmente, até 1 de Janeiro 
de 2016, uma nova proposta sobre a 
harmonização e a conversão dos impostos 
de compra de automóveis, dos impostos de 
registo de automóveis e dos impostos 
anuais de circulação, de modo a que estes 
se baseiem unicamente nas emissões de 
CO2 dos automóveis.

Or. de

Alteração 98
Ivo Strejček

Proposta de directiva
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 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 
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 

(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. 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.
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de novos dados.

Or. en

Alteração 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta de directiva
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 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 
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.

(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. Este relatório deve incluir uma 
panorâmica das actuais disposições 
fiscais incluídas em acordos bilaterais de 
serviços aéreos. 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.

Or. en

Justificação

Ao propor um relatório sobre a justificação das isenções fiscais para o carburante utilizado 
para fins de navegação aérea e marítima, a Comissão admite implicitamente que essas 
isenções são problemáticas, mas adia a questão. Contudo, é importante abordá-la agora 
para que a UE seja credível quanto ao seu objectivo de transformar o sistema de transportes 
da UE num sistema sustentável. "Praticar preços correctos" é uma condição prévia 
necessária para a consecução deste objectivo.
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Alteração 100
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
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 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 
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.

(28) De três em três 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 
utilizado para fins de navegação aérea e 
marítima. Uma lista dos sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono deve 
ser elaborada e reexaminada 
periodicamente, em especial tendo em 
conta a disponibilidade de novos dados.

Or. en

Justificação

O número limitado de sectores e instalações efectivamente afectados pela fuga de carbono 
não justifica uma legislação específica, mas ainda assim deve manter-se um inventário. Os 
Estados-Membros poderiam compensar, assim, através de auxílios estatais qualquer risco 
comprovado de fuga de carbono no caso das indústrias com utilização intensiva de energia 
devido à tributação da energia.

Alteração 101
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Considerando 28
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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 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 
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.

(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 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, o impacto 
sobre as emissões nocivas ou 
potencialmente nocivas que não de CO2 e 
a justificação das isenções e reduções 
fiscais previstas na presente 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.

Or. en

Justificação

Atendendo à rápida evolução técnica e política neste domínio, a Comissão deve apresentar 
relatórios com mais frequência do que de cinco em cinco anos para que a presente directiva 
seja adequadamente actualizada. Os relatórios devem ser igualmente dirigidos ao 
Parlamento. No processo de melhoramento da directiva, devem ser especificamente tidos em 
conta os problemas com outras emissões para além das de CO2 – por exemplo, de NOx. É 
importante tratar o impacto ambiental mais geral da utilização de carburantes e de 
combustíveis para aquecimento.

Alteração 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) De cinco em cinco anos, e pela (28) De cinco em cinco anos, e pela 
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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 
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.

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 opcional 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 
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.

Or. en

Alteração 103
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Uma vez que os objectivos da acção a 
realizar, nomeadamente assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno no 
contexto das novas exigências nos 
domínios da energia e do ambiente, não 
podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros e podem, assim, 
ser mais bem alcançados ao nível da 
União, a União pode adoptar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.

Suprimido
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Or. en

Alteração 104
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Antes de 31 de Dezembro de 2012, 
a Comissão deve apresentar uma proposta 
com vista a incluir na presente directiva 
uma taxa mínima de imposto para o 
combustível nuclear utilizado para 
produzir electricidade e a adicionar o 
combustível nuclear aos produtos 
energéticos nela enumerados. Isto não 
prejudica os planos de eliminação 
progressiva estabelecidos nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente revisão desta directiva não aborda a questão dos combustíveis nucleares. 
Todavia, as externalidades associadas à utilização da energia nuclear, o potencial risco em 
caso de acidente nuclear e a exigência de condições equitativas requerem que seja incluída 
na directiva uma taxa mínima de imposto aplicável ao combustível nuclear. Esta taxa mínima 
de imposto deverá corresponder à vantagem financeira obtida pela energia nuclear em 
resultado do aumento dos preços da electricidade resultante do RCE.

Alteração 105
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) O mais tardar seis meses após a 
adopção da presente directiva, a Comissão 
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deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
as condições prévias para alguns ou todos 
os Estados-Membros substituírem o 
actual sistema de tributação dos 
combustíveis utilizados nos transportes 
em função do combustível comprado por 
um sistema baseado no combustível 
utilizado. O relatório deve ser 
acompanhado, se for caso disso, por 
propostas de alteração da legislação da 
UE e incluir avaliações exaustivas do 
impacto na subsidiariedade fiscal, nas 
emissões de gases com efeito de estufa, na 
independência energética e no 
crescimento económico.

Or. en

Justificação

Para resolver o problema do "turismo do combustível", é tempo de estudar a opção de 
tributar o combustível utilizado de acordo com o modelo norte-americano IFTA.

Alteração 106
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A Directiva 2003/96/CE deve, por 
conseguinte, ser alterada em 
conformidade,

(32) A Directiva 2003/96/CE deve, por 
conseguinte, ser alterada, se for caso disso, 
após 2015, tendo em conta o primeiro 
relatório de avaliação da Comissão, que 
deverá analisar as necessidades 
devidamente justificadas dos 
Estados-Membros no domínio da 
tributação dos produtos energéticos e da 
electricidade,

Or. en
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Alteração 107
Olle Ludvigsson

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tributar os 
produtos energéticos e a electricidade de 
acordo com o disposto na presente 
directiva.

1. A presente directiva estabelece um 
quadro comum da União para a 
tributação dos produtos energéticos e da 
electricidade. Define um conjunto de 
regras obrigatórias, que os 
Estados-Membros devem observar quando 
impõem uma tributação nacional nestes 
domínios. Estabelece uma definição e 
uma estrutura de referência para os 
combustíveis em causa, níveis mínimos de 
tributação, princípios relativos à forma 
como as taxas de imposto devem estar 
relacionadas entre si e ser actualizadas, 
um sistema de coordenação da tributação 
da energia com o regime de comércio de 
emissões da UE, várias disposições 
relativas à eliminação progressiva e às 
isenções, bem como disposições referentes 
à forma como a legislação neste domínio 
deverá ser futuramente desenvolvida.

Or. en

Justificação

Um primeiro número mais pormenorizado, que descreva o objectivo e o conteúdo da 
directiva torna o texto legislativo, no seu conjunto, mais legível e mais fácil de compreender.

Alteração 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem distinguir 
entre a tributação relacionada com o CO2 e 
a tributação geral do consumo de energia.

2. Os Estados-Membros podem distinguir 
entre duas componentes diferentes da 
tributação: a tributação geral obrigatória 
do consumo de energia e a tributação 
opcional relacionada com o CO2.

Or. en

Alteração 109
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem distinguir 
entre a tributação relacionada com o CO2 e 
a tributação geral do consumo de energia.

2. Os Estados-Membros devem distinguir 
entre a tributação relacionada com o CO2 e 
a tributação geral do consumo de energia, 
transferindo gradualmente a carga fiscal 
para os combustíveis fósseis menos 
favoráveis ao ambiente.

Or. en

Justificação

A carga fiscal deve ser gradualmente aplicada aos combustíveis fósseis, a fim de que os 
Estados-Membros disponham de tempo suficiente para se adaptarem às alterações previstas 
do quadro de tributação dos produtos energéticos e da electricidade.

Alteração 110
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE 
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A tributação relacionada com o CO2 é 
calculada em EUR/t de emissões de CO2, 
com base nos factores de emissão de CO2
de referência definidos no ponto 11 do 
anexo I da Decisão 2007/589/CE, de 18 de 
Julho de 2007, que estabelece orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*). Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa devem, no 
caso dos biocombustíveis e dos biolíquidos 
definidos no artigo 2.º, alíneas h) e i), da 
Directiva 2009/28/CE, ser aplicáveis 
apenas quando o produto em causa cumpre 
os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. Caso os 
biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva.

A tributação relacionada com o CO2 sobre 
combustíveis não obtidos a partir de 
biomassa é calculada em EUR/t de 
emissões de CO2, com base nos factores de 
emissão de CO2 de referência definidos no 
ponto 11 do anexo I da Decisão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa devem ser 
aplicáveis apenas quando o produto em 
causa cumpre os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis. Caso os biocombustíveis e 
biolíquidos não cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva. Esta isenção ainda deve ser 
mais limitada em conformidade com o 
disposto pela Directiva 2009/28/CE em 
relação à poupança de emissões de CO2. 
Isto significaria que a isenção do imposto 
sobre o CO2 para os biocombustíveis e os 
biolíquidos que proporcionam uma 
poupança de emissões de gases com efeito 
de estufa de pelo menos 35% só deve ser 
válida até ao fim de 2016. A partir de 
2017 o limite deverá ser de 50% e a partir 
de 2018 de 60%.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros não deverão ser impedidos de aplicar impostos sobre o CO2 aos 
combustíveis baseados na biomassa, caso estes não cumpram os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos na Directiva 2009/28/CE.

Alteração 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE 
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tributação relacionada com o CO2 é 
calculada em EUR/t de emissões de CO2, 
com base nos factores de emissão de CO2
de referência definidos no ponto 11 do 
anexo I da Decisão 2007/589/CE, de 18 de 
Julho de 2007, que estabelece orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa devem, no 
caso dos biocombustíveis e dos biolíquidos 
definidos no artigo 2.º, alíneas h) e i), da 
Directiva 2009/28/CE, ser aplicáveis 
apenas quando o produto em causa cumpre 
os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. Caso os 
biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 

A tributação relacionada com o CO2 sobre 
combustíveis não obtidos a partir de 
biomassa é calculada em EUR/t de 
emissões de CO2, com base nos factores de 
emissão de CO2 de referência definidos no 
ponto 11 do anexo I da Decisão 
2007/589/CE, de 18 de Julho de 2007, que 
estabelece orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa devem ser 
aplicáveis apenas quando o produto em 
causa cumpre os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis. Caso os biocombustíveis e 
biolíquidos não cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
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especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva.

na directiva. Esta isenção ainda deverá ser 
mais limitada em conformidade com o 
disposto na Directiva 2009/28/CE, que 
estipula que a isenção do imposto sobre o 
CO2 para os biocombustíveis e os 
biolíquidos que proporcionam uma 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa de pelo menos 35% só deve ser 
válida até finais de 2016. A partir de 2017 
o limite deve ser de 50% e a partir de 2018 
de 60%.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para a UE não permitir que os Estados-Membros apliquem impostos 
sobre o CO2 aos combustíveis baseados na biomassa. As regras da tributação do CO2 devem 
ser harmonizadas com os critérios de sustentabilidade definidos na Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

Alteração 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tributação relacionada com o CO2 é 
calculada em EUR/t de emissões de CO2, 
com base nos factores de emissão de CO2
de referência definidos no ponto 11 do 
anexo I da Decisão 2007/589/CE, de 18 de 
Julho de 2007, que estabelece orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa devem, no 

No caso da introdução de um componente 
opcional de tributação relacionada com o 
CO2 é calculada em EUR/t de emissões de 
CO2, com base nos factores de emissão de 
CO2 de referência definidos no ponto 11 do 
anexo I da Decisão 2007/589/CE, de 18 de 
Julho de 2007, que estabelece orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
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caso dos biocombustíveis e dos biolíquidos 
definidos no artigo 2.º, alíneas h) e i), da 
Directiva 2009/28/CE, ser aplicáveis 
apenas quando o produto em causa cumpre 
os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. Caso os 
biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva.

produzidos a partir da biomassa devem, no 
caso dos biocombustíveis e dos biolíquidos 
definidos no artigo 2.º, alíneas h) e i), da 
Directiva 2009/28/CE, ser aplicáveis 
apenas quando o produto em causa cumpre 
os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. Caso os 
biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva.

Or. en

Alteração 113
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tributação relacionada com o CO2 é 
calculada em EUR/t de emissões de CO2, 
com base nos factores de emissão de CO2
de referência definidos no ponto 11 do 
anexo I da Decisão 2007/589/CE, de 18 de 
Julho de 2007, que estabelece orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para a biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa devem, no 

A tributação relacionada com o CO2 é 
calculada em EUR/t de emissões de CO2, 
com base nos factores de emissão de CO2
de referência definidos no ponto 11 do 
anexo I da Decisão 2007/589/CE, de 18 de 
Julho de 2007, que estabelece orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões de gases 
com efeito de estufa, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Os factores de 
emissão de CO2 especificados naquela 
decisão para produtos produzidos a partir 
da biomassa devem, no caso dos 
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caso dos biocombustíveis e dos biolíquidos 
definidos no artigo 2.º, alíneas h) e i), da 
Directiva 2009/28/CE, ser aplicáveis 
apenas quando o produto em causa cumpre 
os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. Caso os 
biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva.

biocombustíveis e dos biolíquidos 
definidos no artigo 2.º, alíneas h) e i), da 
Directiva 2009/28/CE, ser aplicáveis 
apenas quando o produto em causa cumpre 
os critérios de sustentabilidade 
estabelecidos no artigo 17.º da Directiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis. Caso os 
biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar o factor 
de emissão de CO2 de referência para o 
carburante ou o combustível para 
aquecimento equivalente para o qual são 
especificados níveis mínimos de tributação 
na directiva.

Or. en

Justificação

Ainda não existem critérios de sustentabilidade para a biomassa sólida.

Alteração 114
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A tributação geral do consumo de energia é 
calculada em EUR/GJ com base no valor 
calorífico líquido dos produtos energéticos 
e da electricidade, tal como definido no 
anexo II à Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços 
energéticos e que revoga a Directiva 
93/76/CEE do Conselho. No caso da 
biomassa ou de produtos produzidos a 

A tributação geral do consumo de energia é 
calculada em EUR/GJ com base no valor 
calorífico líquido dos produtos energéticos 
e da electricidade, tal como definido no 
anexo II à Directiva 2006/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços 
energéticos e que revoga a Directiva 
93/76/CEE do Conselho. No caso de 
produtos produzidos a partir da biomassa, 
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partir da biomassa, os valores de referência 
são os definidos no anexo III da Directiva 
2009/28/CE. Contudo, no caso dos 
biocombustíveis e biolíquidos definidos no 
artigo 2.º, alíneas h) e i), da Directiva 
2009/28/CE, estes valores de referência só 
são aplicáveis quando o produto cumprir os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos 
no artigo 17.º desta directiva. Nesse caso, 
devem aplicar-se tanto aos carburantes 
como aos combustíveis para aquecimento. 
Caso os biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar os valores 
de referência para o carburante ou o 
combustível para aquecimento equivalente 
para o qual os níveis mínimos de tributação 
são especificados na directiva.

os valores de referência são os definidos no 
anexo III da Directiva 2009/28/CE. 
Contudo, no caso dos biocombustíveis e 
biolíquidos definidos no artigo 2.º, alíneas 
h) e i), da Directiva 2009/28/CE, estes 
valores de referência só são aplicáveis 
quando o produto cumprir os critérios de 
sustentabilidade estabelecidos no 
artigo 17.º desta directiva. Nesse caso, 
devem aplicar-se tanto aos carburantes 
como aos combustíveis para aquecimento. 
Caso os biocombustíveis e biolíquidos não 
cumpram estes critérios, os 
Estados-Membros devem aplicar os valores 
de referência para o carburante ou o 
combustível para aquecimento equivalente 
para o qual os níveis mínimos de tributação 
são especificados na directiva.

Or. en

Justificação

Ainda não existem critérios de sustentabilidade para a biomassa sólida.

Alteração 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário, as 
disposições da presente directiva são 
aplicáveis à tributação relacionada com o 
CO2 e à tributação geral do consumo de 
energia.

4. Salvo disposição em contrário, as 
disposições da presente directiva são 
aplicáveis à tributação geral do consumo 
de energia e à tributação relacionada com 
o CO2, se esse componente de tributação 
tiver sido introduzido por um 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 116
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um ano, o mais tardar, após a 
adopção da presente directiva, a Comissão 
apresentará uma proposta sobre o 
estabelecimento de critérios de 
sustentabilidade para os produtos da 
biomassa que não sejam biocombustíveis 
ou biolíquidos. Assim que a proposta 
tenha sido adoptada, os factores de 
referência da emissão de CO2
estabelecidos no ponto 11 do anexo I da 
Decisão 2007/589/CE da Comissão e os 
valores caloríficos líquidos de referência 
estabelecidos no anexo III da Directiva 
2009/28/CE só devem ser aplicáveis, no 
caso dos produtos da biomassa que não 
sejam biocombustíveis ou biolíquidos, 
quando o produto em causa cumprir os 
novos critérios de sustentabilidade. Caso 
esses produtos da biomassa não cumpram 
estes critérios, os Estados-Membros
devem aplicar o factor de referência da 
emissão de CO2 e o valor calorífico 
líquido de referência para os combustíveis 
para aquecimento ou os carburantes 
equivalentes em relação aos quais são 
especificados níveis mínimos de 
tributação na presente directiva.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados critérios de sustentabilidade não só aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos, mas também aos combustíveis baseados na biomassa sólida. Não seria razoável 
continuar a conceder – como acontece na proposta da Comissão – um tratamento 
preferencial aos combustíveis produzidos a partir de biomassa sólida não sustentável. Uma 
vez que a lógica de sustentabilidade é algo diferente entre a biomassa sólida e os 
biocombustíveis/biolíquidos, é necessário estabelecer critérios específicos para a biomassa 
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sólida e aplicá-los no âmbito da presente directiva.

Alteração 117
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os hidrocarbonetos, com excepção dos 
enumerados no n.º 1 e destinados a serem 
utilizados, colocados à venda ou 
consumidos para fins de aquecimento, são 
tributados à taxa aplicável ao produto 
energético equivalente, em conformidade 
com o artigo 1.º, n.ºs 2 e 3. O presente 
parágrafo não é aplicável à turfa.

Os hidrocarbonetos, com excepção dos 
enumerados no n.º 1 e destinados a serem 
utilizados, colocados à venda ou 
consumidos para fins de aquecimento, são 
tributados à taxa aplicável ao produto 
energético equivalente, em conformidade 
com o artigo 1.º, n.ºs 2 e 3.

Or. en

Justificação

Deve ser adoptada uma abordagem coerente em relação a todos os produtos energéticos.

Alteração 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A tributação relacionada com o CO2, sem 
prejuízo do disposto no artigo 14.º, n.º 1, 
alínea d), da presente directiva, é aplicável 
às utilizações de produtos energéticos que 
dão origem a emissões de dióxido de 
carbono provenientes de instalações, tal 
como definido no artigo 3.º, alínea e), da 

A tributação opcional relacionada com o 
CO2, sem prejuízo do disposto no 
artigo 14.º, n.º 1, alínea d), da presente 
directiva, é aplicável às utilizações de 
produtos energéticos que dão origem a 
emissões de dióxido de carbono 
provenientes de instalações, tal como 
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Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, 
independentemente de essas instalações 
atingirem os limiares indicados no anexo I 
dessa directiva.

definido no artigo 3.º, alínea e), da 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho, 
independentemente de essas instalações 
atingirem os limiares indicados no anexo I 
dessa directiva.

Or. en

Alteração 119
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a utilização directa e
indirecta dos produtos energéticos nas 
instalações definidas na Directiva
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, ou a 
utilização directa e indirecta de produtos 
energéticos em instalações tributadas 
através de medidas nacionais de redução 
do CO2 não são sujeitas a dupla 
tributação ou a dupla regulamentação.

Or. de

Alteração 120
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/96/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– dupla utilização de produtos energéticos. – indústrias com um consumo intensivo 
de energia e dupla utilização de produtos 
energéticos.

Or. en

Justificação

É conveniente especificar na directiva que esta não é aplicável à indústria com utilização 
intensiva de energia, assegurando, assim, que a directiva trata de forma igual todos os 
sectores de utilização intensiva de energia.

Alteração 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/96/CE
Artigo 3 – alínea b) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- resíduos utilizados como combustível 
alternativo ou termicamente valorizados 
nos termos do artigo 3.º, n.º 15, em 
conjugação com o anexo II R1 da
Directiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de 
Novembro de 2008, relativa aos resíduos e 
que revoga certas directivas.

Or. de

Justificação

A aplicação de um imposto sobre a energia aos resíduos valorizados termicamente – isto é, 
aos resíduos cujo teor energético libertado na combustão é utilizado de forma útil, 
substituindo, assim, os combustíveis fósseis e conservando recursos – contraria o objectivo de 
eficiência na utilização dos recursos e as disposições da Directiva-Quadro Resíduos 
(2008/98/CE).
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Alteração 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito à tributação 
relacionada com o CO2, em conformidade 
com o segundo parágrafo do n.º 2 do 
artigo 1.º, no momento da introdução no 
consumo;

a) No que diz respeito à tributação 
opcional relacionada com o CO2, em 
conformidade com o segundo parágrafo do 
n.º 2 do artigo 1.º, no momento da 
introdução no consumo;

Or. en

Alteração 123
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de 
igualdade dos níveis mínimos de 
tributação previstos no anexo I em 
relação a uma dada utilização, são 
fixados níveis de tributação iguais para os 
produtos introduzidos para essa 
utilização. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro 
A, a presente disposição é aplicável a 
partir de 1 de Janeiro de 2023.

Suprimido

Para efeitos do primeiro parágrafo, cada 
uma das utilizações para as quais um 
nível mínimo de tributação é identificado, 
respectivamente, nos quadros A, B e C do 
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anexo I, é considerada uma única 
utilização.

Or. de

Alteração 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de
igualdade dos níveis mínimos de 
tributação previstos no anexo I em 
relação a uma dada utilização, são 
fixados níveis de tributação iguais para os 
produtos introduzidos para essa 
utilização. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro 
A, a presente disposição é aplicável a 
partir de 1 de Janeiro de 2023.

Suprimido

Para efeitos do primeiro parágrafo, cada 
uma das utilizações para as quais um 
nível mínimo de tributação é identificado, 
respectivamente, nos quadros A, B e C do 
anexo I, é considerada uma única 
utilização.

Or. en

Alteração 125
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
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Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das isenções, diferenciações 
e reduções previstas na presente directiva, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que, em caso de igualdade dos níveis 
mínimos de tributação previstos no 
anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro 
A, a presente disposição é aplicável a 
partir de 1 de Janeiro de 2023.

Suprimido

Or. de

Alteração 126
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de 
igualdade dos níveis mínimos de 
tributação previstos no anexo I em 
relação a uma dada utilização, são 
fixados níveis de tributação iguais para os 
produtos introduzidos para essa 
utilização. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro 
A, a presente disposição é aplicável a 
partir de 1 de Janeiro de 2023.

Suprimido
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Or. en

Alteração 127
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente obrigação é aplicável 
plenamente a partir de 1 de Janeiro de 
2028 e até essa data será 
progressivamente introduzida em duas 
etapas:
a) a partir de 1 de Janeiro de 2018, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os níveis mínimos nacionais para 
qualquer carburante não são mais de 20% 
inferiores aos de qualquer dos outros 
carburantes;
b) a partir de 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
fixação de um nível igual de tributação 
relacionada com o CO2 para todos os 
carburantes e que o nível mínimo de 
tributação geral do consumo de energia 
para qualquer carburante não é mais de 
10% inferior ao de qualquer dos outros 
carburantes.

Or. en
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Justificação

Embora o princípio da neutralidade dos combustíveis seja sólido e correcto, a sua plena 
aplicação – ao aumentar a taxa relativa aplicável ao gasóleo – seria problemática, a curto 
prazo, para uma indústria automóvel que construiu grande parte da sua estratégia de 
redução das emissões em motores a gasóleo eficientes em termos energéticos. A data-limite 
de 2023 para os carburantes deve ser, por conseguinte, substituída por um procedimento de 
aplicação gradual conducente à neutralidade total em 2028. Isto possibilitará que os 
construtores de automóveis adaptem a sua actividade de uma forma racional.

Alteração 128
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2028.

Or. nl

Alteração 129
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2028.

Or. en

Justificação

Embora o princípio da neutralidade dos combustíveis seja sólido e correcto, a sua plena 
aplicação – ao aumentar a taxa relativa aplicável ao gasóleo – seria problemática, a curto 
prazo, para uma indústria automóvel que construiu grande parte da sua estratégia de 
redução das emissões em motores a gasóleo eficientes em termos energéticos. Isto 
possibilitará que os construtores de automóveis adaptem a sua actividade de uma forma 
racional.

Alteração 130
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
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iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável, o mais 
tardar, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Or. en

Justificação

A neutralidade técnica é um catalisador eficiente em termos de custos da eficiência 
energética e da redução das emissões de CO2, pelo que este princípio deve ser aplicado o 
mais rapidamente possível, respeitando simultaneamente as diferentes situações existentes 
nos Estados-Membros.

Alteração 131
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
na presente directiva para combustíveis 
ou produtos energéticos de origem fóssil 
ou não fóssil, abrangidos por uma das 
categorias, em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
mínimos iguais para os produtos de uma 
das categorias introduzidos para essa 
utilização. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

Or. en
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Justificação

Esta alteração clarifica que os níveis mínimos de tributação estabelecidos pela presente 
directiva para os combustíveis fósseis e não fósseis devem ser transpostos como níveis 
mínimos de tributação para a legislação nacional dos Estados-Membros.

Alteração 132
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

3. Sem prejuízo das isenções, 
diferenciações e reduções previstas na 
presente directiva, os Estados-Membros
devem assegurar que, em caso de igualdade 
dos níveis mínimos de tributação previstos 
no anexo I em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis de tributação 
iguais para os produtos introduzidos para 
essa utilização. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 1, alínea i), para os 
carburantes referidos no anexo I, quadro A, 
a presente disposição é aplicável a partir de 
1 de Janeiro de 2023. As derrogações 
previstas no artigo 7.º aplicam-se ao 
transporte comercial.

Or. en

Justificação

A possibilidade de os Estados-Membros aplicarem à utilização comercial do gasóleo 
enquanto carburante um nível de tributação inferior ao aplicado à sua utilização não 
comercial deve ser mantida, visto ainda não existir um carburante alternativo disponível para 
utilização no transporte comercial.

Alteração 133
Gianluca Susta
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o que precede, antes da 
apresentação da avaliação que a 
Comissão deve apresentar ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu em 2023 sobre o 
estado de aplicação das disposições da 
presente directiva, os Estados-Membros
podem derrogar de qualquer aumento dos 
níveis mínimos de tributação aplicáveis 
aos carburantes, indicados no anexo I, 
quadro A, para combustíveis como o 
metano e o biometano, tendo em conta, 
nomeadamente, os objectivos das políticas 
energética, industrial e ambiental.

Or. it

Alteração 134
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, cada 
uma das utilizações para as quais um 
nível mínimo de tributação é identificado, 
respectivamente, nos quadros A, B e C do 
anexo I, é considerada uma única 
utilização.

Suprimido

Or. en

Alteração 135
Alfredo Pallone
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso do gás natural e do biometano 
enquanto carburantes, só deverão ser 
aplicados níveis mínimos de tributação 
geral do consumo de energia mais 
elevados após uma avaliação, em 2023, da 
aplicação das disposições da presente 
directiva em relação ao nível de 
tributação aplicável ao gás natural no 
transporte rodoviário. O relatório 
analisará, nomeadamente, os progressos 
realizados na disponibilidade de gás 
natural e de biometano, o crescimento da 
rede de estações de abastecimento na 
Europa, a quota de mercado dos veículos 
a gás natural na União, a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico do 
biometano enquanto carburante utilizado 
no sector dos transportes e o valor real do 
nível mínimo de tributação.

Or. en

Justificação

O gás natural e o biometano podem ser utilizados nos actuais motores de combustão interna 
sem qualquer limitação à mistura graças ao facto de terem a mesma composição molecular. 
O desenvolvimento do biometano está ligado ao dos veículos a gás natural e daí um 
tratamento fiscal favorável que permita o desenvolvimento de uma infra-estrutura de 
abastecimento de metano. O metano, a alternativa disponível aos combustíveis derivados do 
petróleo, tem emissões muito baixas de NMHC, PM e NOx, melhorando a qualidade do ar 
urbano, e também reduz significativamente o ruído e o CO2.

Alteração 136
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
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Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os níveis mínimos de tributação geral 
do consumo de energia fixados na 
presente directiva são adaptados de três 
em três anos, a contar de 1 de Julho de 
2016, a fim de ter em conta a evolução do 
índice harmonizado de preços no 
consumidor, com exclusão da energia e 
dos produtos alimentares não 
transformados, publicado pelo Eurostat. 
A Comissão publica os níveis mínimos de 
tributação resultantes no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Suprimido

Or. de

Alteração 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os níveis mínimos de tributação geral 
do consumo de energia fixados na 
presente directiva são adaptados de três 
em três anos, a contar de 1 de Julho de 
2016, a fim de ter em conta a evolução do 
índice harmonizado de preços no 
consumidor, com exclusão da energia e 
dos produtos alimentares não 
transformados, publicado pelo Eurostat. 
A Comissão publica os níveis mínimos de 
tributação resultantes no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Suprimido

Or. en
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Alteração 138
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os níveis mínimos de tributação geral 
do consumo de energia fixados na 
presente directiva são adaptados de três 
em três anos, a contar de 1 de Julho de 
2016, a fim de ter em conta a evolução do 
índice harmonizado de preços no 
consumidor, com exclusão da energia e 
dos produtos alimentares não 
transformados, publicado pelo Eurostat. 
A Comissão publica os níveis mínimos de 
tributação resultantes no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 139
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia fixados na presente 
directiva são adaptados de três em três 
anos, a contar de 1 de Julho de 2016, a fim 
de ter em conta a evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat. A Comissão publica os 
níveis mínimos de tributação resultantes 
no Jornal Oficial da União Europeia.

4. Os níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia fixados na presente 
directiva são adaptados de três em três 
anos, a contar de 1 de Julho de 2016, a fim 
de ter em conta a evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.
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Or. en

Justificação

Este texto deve ser transferido e completado para ficar alinhado com outras alterações 
propostas a este número.

Alteração 140
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia fixados na presente 
directiva são adaptados de três em três 
anos, a contar de 1 de Julho de 2016, a 
fim de ter em conta a evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat. A Comissão publica os 
níveis mínimos de tributação resultantes no 
Jornal Oficial da União Europeia.

4. Os níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia fixados na presente 
directiva são adaptados de cinco em cinco 
anos, por decisão do Conselho baseada 
em recomendações da Comissão e uma 
adequada consulta do Parlamento e das 
partes interessadas relevantes, a fim de ter 
em conta a evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat. A Comissão publica os 
níveis mínimos de tributação revistos 
resultantes no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Deve realizar-se uma revisão regular dos níveis mínimos de tributação geral do consumo de 
energia de cinco em cinco anos, ou seja, uma vez em cada legislatura do Parlamento 
Europeu.

Alteração 141
Riikka Manner
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia fixados na presente 
directiva são adaptados de três em três 
anos, a contar de 1 de Julho de 2016, a fim 
de ter em conta a evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat. A Comissão publica os 
níveis mínimos de tributação resultantes no 
Jornal Oficial da União Europeia.

4. Os níveis mínimos de tributação geral do 
consumo de energia fixados na presente 
directiva são adaptados de seis em seis 
anos, a contar de 1 de Julho de 2016, a fim 
de ter em conta a evolução do índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat. A Comissão publica os 
níveis mínimos de tributação resultantes no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

O processo tornar-se-ia excessivamente pesado se os níveis mínimos de tributação tivessem 
de ser adaptados de três em três anos. É conveniente reduzir a frequência da adaptação.

Alteração 142
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os níveis mínimos são adaptados 
automaticamente, aumentando ou 
diminuindo o montante de base em euros 
em função da variação percentual desse 
índice durante os três anos civis 
anteriores. Caso a taxa de variação 
percentual verificada desde a última 
adaptação seja inferior a 0,5%, os níveis 
não são ajustados.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Não deve haver uma adaptação automática dos níveis mínimos de tributação. Qualquer 
adaptação deve ser sempre baseada numa decisão do Conselho.

Alteração 143
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os níveis mínimos são adaptados 
automaticamente, aumentando ou 
diminuindo o montante de base em euros 
em função da variação percentual desse 
índice durante os três anos civis 
anteriores. Caso a taxa de variação 
percentual verificada desde a última 
adaptação seja inferior a 0,5%, os níveis 
não são ajustados.

Suprimido

Or. en

Alteração 144
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O nível mínimo de tributação relacionada 
com o CO2 estabelecido na presente 
directiva deve ser alinhado, de três em três 
anos a partir de 1 de Julho de 2016, com a 
mais elevada das duas taxas seguintes:
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a) o valor real actual do nível de base do 
CO2, calculado mediante o aumento ou 
diminuição do montante de base em euros 
em função da variação percentual do 
índice harmonizado de preços no 
consumidor, com exclusão da energia e 
dos produtos alimentares não 
transformados, publicado pelo Eurostat, 
durante os três anos civis anteriores, ou
b) o preço médio do CO2 no regime de 
comércio de emissões da UE nos 18 meses 
anteriores ao alinhamento, calculado 
segundo uma fórmula a especificar pela 
Comissão com base no relatório de 2015 
referido no artigo 29.º.
Os níveis não são alinhados, caso 
variação percentual verificada desde o 
último alinhamento, atendendo à 
evolução destas duas taxas, seja inferior a 
0,5%.

Or. en

Justificação

Este mecanismo tem duas partes. Em primeiro lugar, a indexação assegura que a taxa 
mínima de CO2 não é invalidada em termos reais. Dado que o índice escolhido exclui 
explicitamente os produtos energéticos, evitam-se problemas de inflação. Em segundo lugar, 
são criadas condições equitativas no domínio do CO2 entre a tributação da energia e o RCE. 
A taxa mínima prevista na presente directiva está logicamente ligada ao sinal de preço do 
CO2 do RCE. Um tal mecanismo estabelece incentivos sólidos, previsíveis e justos para 
combater as emissões de CO2 em todos os sectores da sociedade.

Alteração 145
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se a União decidir que os níveis de 
emissões de gases com efeito de estufa 
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serão reduzidos até 2020 em mais de 20% 
relativamente aos níveis atingidos em 
1990, a Comissão apresentará, o mais 
tardar três meses após essa decisão ter 
sido tomada, um relatório sobre os 
ajustamentos à presente directiva que são 
aconselháveis para os novos objectivos 
serem atingidos. O Conselho deve tomar 
uma decisão, o mais tardar seis meses 
após a publicação desse relatório, sobre a 
forma de adaptar o nível de base do CO2
às novas circunstâncias.

Or. en

Justificação

Se os objectivos de redução dos gases com efeito de estufa aumentarem, esse aumento deve 
ser imediatamente reflectido na presente directiva mediante um aumento adequado do nível 
de base do CO2. Não seria razoável excluir a tributação da contribuição para o esforço de 
cumprimento dos novos objectivos.

Alteração 146
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica os níveis mínimos de 
tributação geral do consumo de energia e 
de tributação relacionada com o CO2 
resultantes no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Pequeno ajustamento destinado a harmonizar o texto com outras alterações propostas a este 
número.
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Alteração 147
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 5 – travessão 3 

Texto da Comissão Alteração

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (excluindo
os táxis), recolha de lixo, forças armadas e 
administração pública, pessoas deficientes, 
ambulâncias;

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (incluindo
os táxis), recolha de lixo, forças armadas e 
administração pública, pessoas deficientes, 
ambulâncias;

Or. en

Alteração 148
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (excluindo 
os táxis), recolha de lixo, forças armadas e 
administração pública, pessoas deficientes, 
ambulâncias;

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (excluindo 
os táxis que funcionam com carburantes 
derivados do petróleo), recolha de lixo, 
forças armadas e administração pública, 
pessoas deficientes, ambulâncias;

Or. en

Justificação

O gás natural/biometano é a alternativa aos combustíveis derivados do petróleo e tem 
emissões incomparavelmente baixas de substâncias tóxicas ou cancerígenas e emissões de 
partículas quase iguais a zero, além de não ter emissões de hidrocarbonetos reactivos e as 
suas emissões de NOx e de ruído serem reduzidas, o que o torna um carburante ideal para o 
meio urbano. O relatório de 25 de Janeiro de 2011 do Grupo de Peritos sobre Futuros 
Combustíveis para Transportes (Expert Group of Future Transport Fuels) afirma que o 
metano deve ser promovido como um dos principais combustíveis alternativos nos 
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transportes urbanos.

Alteração 149
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 5 – travessão 3 

Texto da Comissão Alteração

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (excluindo 
os táxis), recolha de lixo, forças armadas e 
administração pública, pessoas deficientes, 
ambulâncias;

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (excluindo 
os táxis), recolha de lixo, forças armadas e 
administração pública, pessoas deficientes, 
ambulâncias, veículos de bombeiros e da 
polícia;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros também podem aplicar taxas diferenciadas de tributação às utilizações 
dos veículos dos bombeiros e da polícia.

Alteração 150
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/96/CE
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2013, de 1 de 
Janeiro de 2015 e de 1 de Janeiro de 
2018, os níveis mínimos de tributação 
aplicáveis aos carburantes são os fixados 
no quadro A do anexo I.

O Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
comissão, os níveis mínimos de tributação 
aplicáveis aos carburantes.

Or. en
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Justificação

Os níveis mínimos de tributação aplicáveis aos carburantes devem ser decididos pelo 
Conselho deliberando por unanimidade.

Alteração 151
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/96/CE
Artigo 7 – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem fazer uma 
distinção entre a utilização comercial e 
não comercial do gasóleo utilizado 
enquanto carburante, desde que os níveis 
mínimos comunitários sejam respeitados.
Entende-se por "gasóleo comercial 
utilizado como carburante" o gasóleo 
utilizado como carburante para os 
seguintes fins:
a) o transporte de mercadorias, por conta 
própria ou por conta de outrem, por um 
veículo a motor ou um conjunto de 
veículos acoplados destinados 
exclusivamente ao transporte rodoviário 
de mercadorias e que tenham um peso 
total efectivo em carga igual ou superior a 
7,5 toneladas;
b) o transporte de passageiros, regular ou 
ocasional, por um veículo a motor da 
categoria M2 ou da categoria M3, tal 
como definidas na Directiva 70/156/CEE 
do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970,
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à recepção 
dos veículos a motor e seus reboques."

Or. nl
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Justificação

A possibilidade de os Estados-Membros aplicarem um nível de tributação mais baixo à 
utilização comercial do gasóleo enquanto carburante deve ser progressivamente eliminada. 
Para permitir que as empresas de transporte se adaptem ao novo sistema fiscal, é necessário 
um período transitório, que terminará em 2023.

Alteração 152
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/96/CE
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que introduzam ou 
tenham introduzido uma taxa sobre a 
utilização de certas infra-estruturas pelos 
veículos pesados de mercadorias, na 
acepção da Directiva 2011/76/UE, que são 
exclusivamente destinados ao transporte 
rodoviário de mercadorias, podem aplicar 
uma taxa de imposto reduzida ao gasóleo 
utilizado por estes veículos, desde que os 
níveis mínimos de tributação 
comunitários indicados no anexo I, 
quadro A, sejam cumpridos.

Or. de

Alteração 153
Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
2003/96/EC
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fazer uma 
distinção entre a utilização comercial e 
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não comercial do gasóleo utilizado 
enquanto carburante, desde que os níveis 
mínimos da UE sejam respeitados e que a 
taxa aplicada ao gasóleo comercial 
utilizado como carburante não seja 
inferior ao nível de tributação nacional 
em vigor em 1 de Janeiro de 2003, não 
obstante as derrogações para esta 
utilização previstas na presente directiva.

Or. it

Justificação

É essencial que os Estados-Membros continuem a poder aplicar uma taxa de imposto
diferente ao gasóleo para utilizações comerciais.

Alteração 154
Riikka Manner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/96/CE
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fazer uma 
distinção entre a utilização comercial e 
não comercial do gasóleo.
Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "gasóleo utilizado como 
carburante para fins comerciais" o 
gasóleo utilizado como carburante para os 
seguintes fins:
a) transporte de mercadorias, por conta 
própria ou por conta de outrem, por um 
veículo a motor ou um conjunto de 
veículos acoplados destinados 
exclusivamente ao transporte rodoviário 
de mercadorias,
b) transporte de passageiros, regular ou 
ocasional, por um veículo a motor.
Os Estados-Membros devem prever a 
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opção de os transportadores comerciais 
aplicarem um sistema de contabilidade 
fiscal diferente.

Or. en

Justificação

A possibilidade de os Estados-Membros aplicarem à utilização comercial do gasóleo 
enquanto carburante um nível de tributação inferior ao aplicado à sua utilização não 
comercial deve ser mantida, visto ainda não existir um carburante alternativo disponível para 
utilização no transporte comercial.

Alteração 155
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/96/CE
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2013, de 1 de 
Janeiro de 2015 e de 1 de Janeiro de 2018, 
os níveis mínimos de tributação aplicáveis 
aos carburantes são os fixados no quadro A 
do anexo I.”

A partir de 1 de Janeiro de 2013, de 1 de 
Janeiro de 2015 e de 1 de Janeiro de 2018, 
os níveis mínimos de tributação aplicáveis 
aos carburantes são os fixados no quadro A 
do anexo I.”

Os Estados-Membros podem fazer uma 
distinção entre a utilização comercial e 
não comercial do gasóleo utilizado 
enquanto carburante, desde que os níveis 
mínimos da UE sejam respeitados e que a 
taxa para o gasóleo comercial utilizado 
como carburante não seja inferior ao 
nível de tributação nacional em vigor em 
1 de Janeiro de 2003, não obstante as 
derrogações para esta utilização previstas 
na presente directiva.
Entende-se por "gasóleo comercial 
utilizado como carburante" o gasóleo 
utilizado como carburante para os 
seguintes fins:
a) o transporte de mercadorias, por conta 
própria ou por conta de outrem, por um 
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veículo a motor ou um conjunto de 
veículos acoplados destinados 
exclusivamente ao transporte rodoviário 
de mercadorias e que tenham um peso 
total efectivo em carga igual ou superior a 
7,5 toneladas;
b) o transporte de passageiros, regular ou 
ocasional, por um veículo a motor da 
categoria M2 ou da categoria M3, tal 
como definidas na Directiva 70/156/CEE 
do Conselho, de 6 de Fevereiro de 19701, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à recepção 
dos veículos a motor e seus reboques.
____________
1 JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

Or. fi

Justificação

Deve continuar a ser permitido fazer uma distinção entre a utilização comercial e a 
utilização privada do gasóleo, para efeitos da sua tributação. A aplicação de uma taxa de 
imposto mais baixa ao gasóleo para utilização comercial é economicamente importante 
porque os custos de transporte representam uma parcela significativa da estrutura de custos 
das empresas, sobretudo nos países onde há grandes distâncias a percorrer.

Alteração 156
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/96/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de Janeiro de 2013, os 
níveis mínimos de tributação aplicáveis aos 
produtos utilizados como carburante para 
as utilizações previstas no n.º 2 do presente 
artigo são os fixados no quadro B do 
anexo I.

1. O Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
Comissão, os produtos utilizados como 
carburante para as utilizações previstas no 
n.º 2 do presente artigo.
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Or. en

Justificação

Os níveis mínimos de tributação aplicáveis aos produtos utilizados como carburante devem 
ser decididos pelo Conselho deliberando por unanimidade.

Alteração 157
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/96/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2013, os níveis 
mínimos de tributação aplicáveis aos 
combustíveis para aquecimento são os 
fixados no quadro C do anexo I.

O Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
Comissão, os níveis mínimos de tributação 
aplicáveis aos combustíveis para 
aquecimento.

Or. en

Justificação

Os níveis mínimos de tributação aplicáveis aos combustíveis para aquecimento devem ser 
decididos pelo Conselho deliberando por unanimidade.

Alteração 158
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9
Directiva 2003/96/CE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2013, os níveis 
mínimos de tributação aplicáveis à 
electricidade são os fixados no quadro D 

O Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
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do anexo I. num relatório e numa proposta da 
Comissão, os níveis mínimos de tributação 
aplicáveis à electricidade.

Or. en

Justificação

Os níveis mínimos de tributação aplicáveis à electricidade devem ser decididos pelo 
Conselho deliberando por unanimidade.

Alteração 159
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

(11) O artigo 14.º é alterado do seguinte 
modo:

(11) O artigo 14.º passa a ter a seguinte 
redacção:

a) O n.º 1 é alterado do seguinte modo: Artigo 14.º
i) A frase introdutória passa a ter a 
seguinte redacção:

Até 31 de Dezembro de 2020, os 
Estados-Membros devem isentar da 
tributação a electricidade fornecida 
directamente aos navios atracados nos 
portos.

“Para além das disposições gerais 
previstas na Directiva 2008/118/CE, de 16 
de Dezembro de 2008, relativa ao regime 
geral dos impostos especiais de consumo e 
que revoga a Directiva 92/12/CEE (*) 
relativas às utilizações isentas de produtos 
tributáveis, e sem prejuízo de outras 
disposições da União, os 
Estados-Membros devem isentar da 
tributação os produtos a seguir referidos 
nas condições por eles fixadas tendo em 
vista assegurar uma aplicação correcta e 
simples dessas isenções e de modo a 
impedir a fraude ou evasão fiscais ou 
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práticas abusivas:
_________
(*) JO L 9 de 14.1.2009, p. 12.”

ii) Na alínea a), o segundo período passa 
a ter a seguinte redacção:
“No entanto, por razões de política 
ambiental outras que a redução das 
emissões de CO2 , os Estados-Membros
podem sujeitar estes produtos a 
tributação, sem que tenham de respeitar 
os níveis mínimos de tributação 
estabelecidos na presente directiva.”
iii) São aditadas as seguintes alíneas d) e
e):
“d) No que diz respeito à tributação 
relacionada com o CO2, os produtos 
energéticos utilizados para actividades 
que estão sujeitas e não estão excluídas do 
regime da União na acepção da Directiva 
2003/87/CE;
e) Até 31 de Dezembro de 2020, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.

“b) É aditado o n.º 3 seguinte:
“3. No caso das utilizações a que se refere 
a alínea a) do n.º 1, com excepção das 
utilizações para a produção de 
electricidade a bordo de uma embarcação, 
a isenção só é aplicável em matéria de 
tributação geral do consumo de energia.”

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a tributar os carburantes utilizados na aviação e 
na navegação marítima, bem como a electricidade utilizada para a produção de 
electricidade, mas deve haver uma isenção temporária para os navios atracados nos portos.

Alteração 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alíneas b e c

Texto da Comissão Alteração

ii-A) as alíneas b) e c) são suprimidas.

Or. en

Justificação

Esta alteração suprime a obrigação imposta aos Estados-Membros de isentarem da 
tributação o carburante utilizado para fins de navegação aérea e marítima. Esta medida tem 
um enorme potencial de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Um estudo 
elaborado a pedido da Comissão concluiu que a "harmonização dos impostos sobre os 
combustíveis e do IVA em todos os modos de transporte (ao nível dos que são actualmente 
pagos pelo transporte rodoviário privado) permitiu uma poupança nas emissões de gases 
com efeito de estufa superior a 10% em comparação com o cenário de manutenção do statu 
quo" (Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 2050 [Para a 
descarbonização do sector dos transportes da UE até 2010], p. xi).

Alteração 161
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) a alínea b) é suprimida

Or. en

Justificação

Seria racional transformar as isenções fiscais obrigatórias aplicáveis aos transportes aéreos 
e marítimos em isenções opcionais. Uma vez que as actuais interdições não são causadas 
pela legislação internacional, limitam desnecessariamente a margem de manobra política a 
nível nacional, nestes domínios. A sua substituição por isenções opcionais possibilitaria que 
os Estados-Membros cumprissem as obrigações em matéria de energia e clima que lhes 
incumbem por força do direito da UE de uma forma mais eficiente em termos de custos.
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Alteração 162
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii-B) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) a alínea c) é suprimida

Or. en

Justificação

Seria racional transformar as isenções fiscais obrigatórias aplicáveis aos transportes aéreos 
e marítimos em isenções opcionais. Uma vez que as actuais interdições não são causadas 
pela legislação internacional, limitam desnecessariamente a margem de manobra política a 
nível nacional, nestes domínios. A sua substituição por isenções opcionais possibilitaria que 
os Estados-Membros cumprissem as obrigações em matéria de energia e clima que lhes 
incumbem por força do direito da UE de uma forma mais eficiente em termos de custos.

Alteração 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea iii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1– alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) No que diz respeito à tributação 
relacionada com o CO2, os produtos 
energéticos utilizados para actividades que 
estão sujeitas e não estão excluídas do 
regime da União na acepção da Directiva 
2003/87/CE;

d) No que diz respeito à tributação 
opcional relacionada com o CO2, os 
produtos energéticos utilizados para 
actividades que estão sujeitas e não estão 
excluídas do regime da União na acepção 
da Directiva 2003/87/CE;

Or. en
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Alteração 164
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea iii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Até 31 de Dezembro de 2020, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.”

e) Até 31 de Dezembro de 2023, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos marítimos e de 
navegação interior.”

Or. nl

Alteração 165
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea iii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Até 31 de Dezembro de 2020, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.

e) Até 31 de Dezembro de 2023, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.

Or. en

Justificação

Os investimentos na electricidade da rede terrestre são onerosos e têm de ser baseados em 
cálculos previsíveis a longo prazo. A isenção proposta até 2020 não é suficientemente longa 
neste aspecto e deverá ser, por isso, prorrogada. O ano de 2023 é mais adequado para esta 
isenção da primeira fase ser transformada num quadro mais amplo nesta matéria.

Alteração 166
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea iii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Até 31 de Dezembro de 2020, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.

e) Até 31 de Dezembro de 2020, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos marítimos e de 
navegação interior.

Or. en

Alteração 167
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a-A) (novo)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 2 é suprimido 

Or. en

Justificação

Esta supressão é uma consequência lógica da proposta de supressão das alíneas b) e c) do 
n.º 1 do presente artigo.

Alteração 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 2 é suprimido 
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Or. en

Justificação

Esta alteração suprime o procedimento complexo que obriga os Estados-Membros a 
celebrarem acordos bilaterais com outros Estados-Membros caso não queiram aplicar as 
isenções da tributação do carburante utilizado para fins de navegação aérea e marítima no 
transporte intra-UE. Nenhum Estado-Membro utilizou esse procedimento até à data. Afigura-
se muito mais adequado dar aos Estados-Membros, na presente directiva, a possibilidade de 
tributar o combustível.

Alteração 169
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

(12) É inserido o seguinte artigo 14.º-A: Suprimido
Artigo 14-A

1. Até 31 de Dezembro de 2020, os 
Estados-Membros devem prever um 
crédito fiscal relativo à tributação 
relacionada com o CO2 no que diz 
respeito à utilização de produtos
energéticos por instalações pertencentes a 
sectores ou subsectores considerados 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono.
2. O montante do crédito fiscal deve 
corresponder ao consumo anual médio de 
produtos energéticos, expresso em 
gigajoules (GJ), da instalação durante o 
período de referência, para fins diversos 
dos referidos no artigo 7.º, multiplicado 
por 0,00561 e pelo nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2 fixado 
no anexo I, quadro C. O período de 
referência a que se refere o primeiro 
período do presente número é o 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2005 
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e 31 de Dezembro de 2008 ou o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2009 
e 31 de Dezembro de 2010. O montante do 
crédito fiscal não deve exceder o imposto 
relacionado com o CO2 sobre a utilização 
de produtos energéticos pela instalação 
durante o período em causa.
3. Para as instalações que não tenham 
estado em funcionamento durante o 
período de referência, os 
Estados-Membros devem basear o nível 
do crédito fiscal na capacidade instalada 
da instalação multiplicada por um factor 
de utilização média da capacidade 
aplicando a metodologia estabelecida na 
Decisão XXXX da Comissão sobre a 
determinação das regras transitórias da 
União relativas à atribuição harmonizada 
a título gratuito nos termos do artigo 
10.º-A da Directiva 2003/87/CE (*). 
4. Se um Estado-Membro aplicar um nível 
de tributação relacionada com o CO2
superior ao nível mínimo previsto na 
presente directiva, pode, para efeitos da 
determinação do montante do crédito
fiscal a título do n.º 2, considerar um nível 
de tributação relacionada com o CO2 até 
ao nível nacional.
5. Para efeitos dos n.ºs 1 a 4, “sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono”
são os que foram determinados como tal 
com base no artigo 10.º-A, n.º 13, da 
Directiva 2003/87/CE.
___________
(*) JO L

Or. en

Justificação

O número limitado de sectores e instalações efectivamente afectados pela fuga de carbono 
não justifica esta solução. Os Estados-Membros devem compensar, através de auxílios 
estatais, qualquer risco comprovado de fuga de carbono nas indústrias com utilização 
intensiva de energia devido à tributação da energia.
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Alteração 170
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Dezembro de 2020, os
Estados-Membros devem prever um 
crédito fiscal relativo à tributação 
relacionada com o CO2 no que diz respeito 
à utilização de produtos energéticos por 
instalações pertencentes a sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono.

1. Os Estados-Membros devem prever um 
crédito fiscal relativo à tributação 
relacionada com o CO2 no que diz respeito 
à utilização de produtos energéticos por 
instalações pertencentes a sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono.

Or. de

Alteração 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Dezembro de 2020, os 
Estados-Membros devem prever um 
crédito fiscal relativo à tributação 
relacionada com o CO2 no que diz respeito 
à utilização de produtos energéticos por 
instalações pertencentes a sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono.

1. Até 31 de Dezembro de 2020, os 
Estados-Membros devem prever um 
crédito fiscal relativo à tributação opcional 
relacionada com o CO2 no que diz respeito 
à utilização de produtos energéticos por 
instalações pertencentes a sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono.

Or. en
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Alteração 172
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea –i) (novo)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-i) é inserida a seguinte alínea:
"b-A) até 1 de Janeiro de 2023, a 
electricidade utilizada para carregar os 
veículos eléctricos e híbridos utilizados no 
transporte rodoviário;"

Or. en

Justificação

A electrificação é um elemento importante no processo de tornar o sector dos transportes 
sustentável. Dado que impacto total das emissões desses veículos está estreitamente 
relacionado com a limpeza da electricidade utilizada, eles não são necessariamente muito 
favoráveis ao ambiente em todos os Estados-Membros, a curto prazo. A longo prazo, porém, 
estas tecnologias muito eficientes abrem caminho à criação de sistemas de transportes 
verdadeiramente sustentáveis.

Alteração 173
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea -i-A) (novo)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

-i-A) a alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:
"f) os produtos energéticos fornecidos 
para utilização como carburante para a 
navegação marítima e a navegação em 
águas interiores (incluindo pesca),com 
excepção da navegação de recreio 
privada, e a electricidade produzida a 
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bordo de embarcações;
Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "embarcação de recreio 
privada" qualquer embarcação utilizada 
pelo seu proprietário ou por uma pessoa 
singular ou colectiva que a possa utilizar 
mediante aluguer ou a outro título, para 
fins não comerciais e, em especial, para 
fins que não sejam o transporte de 
pessoas ou de mercadorias ou a prestação 
de serviços a título oneroso ou no 
interesse das autoridades públicas."

Or. en

Justificação

Seria razoável transformar as isenções fiscais obrigatórias aplicáveis aos transportes aéreos 
e marítimos em isenções opcionais. Uma vez que as actuais interdições não são causadas 
pela legislação internacional, limitam desnecessariamente a margem de manobra política a 
nível nacional, nestes domínios. A sua substituição por isenções opcionais possibilitaria que 
os Estados-Membros cumprissem as obrigações em matéria de energia e clima que lhes 
incumbem por força do direito da UE de uma forma mais eficiente em termos de custos.

Alteração 174
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea -i-B) (novo)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-i-B) é inserida a seguinte alínea f):
"f-A) os produtos energéticos fornecidos 
para serem usados como combustíveis 
para outros fins de navegação aérea que 
não a aviação de recreio privada;
Para efeitos da presente directiva, 
entende-se por "aviação de recreio 
privada" a utilização de uma aeronave 
pelo seu proprietário ou por uma pessoa 
singular ou colectiva que a possa utilizar 
mediante aluguer ou a outro título, para 
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fins não comerciais e, em especial, para 
fins que não sejam o transporte de 
pessoas ou de mercadorias ou a prestação 
de serviços a título oneroso ou no 
interesse das autoridades públicas."

Or. en

Justificação

Seria razoável transformar as isenções fiscais obrigatórias aplicáveis aos transportes aéreos 
e marítimos em isenções opcionais. Uma vez que as actuais interdições não são causadas 
pela legislação internacional, limitam desnecessariamente a margem de manobra política a 
nível nacional, nestes domínios. A sua substituição por isenções opcionais possibilitaria que 
os Estados-Membros cumprissem as obrigações em matéria de energia e clima que lhes 
incumbem por força do direito da UE de uma forma mais eficiente em termos de custos.

Alteração 175
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i) e subalínea i-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alíneas f), h) e i)

Texto da Comissão Alteração

i) As alíneas h) e i) passam a ter a seguinte 
redacção:

i) as alíneas f) e h) são suprimidas;

i-A) a alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção

"h) Produtos energéticos utilizados como 
combustível para aquecimento e 
electricidade pelos agregados familiares 
e/ou por organizações de beneficência 
reconhecidas pelo Estado-Membro em 
causa. No caso das referidas organizações 
de beneficência, os Estados-Membros
devem limitar a isenção ou a redução à 
utilização para actividades não 
profissionais. Em caso de utilização mista, 
a tributação a aplicar é proporcional a 
cada tipo de utilização. Se uma das 
utilizações for insignificante, essa 
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utilização pode ser considerada nula;"
i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;"

“i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;”

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser capazes de definir por si próprios níveis adequados de 
tributação para a navegação aérea e marítima

Alteração 176
José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE).

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea -i) – (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

-i) a alínea e) passa a ter a seguinte 
redacção:
"e) produtos energéticos e electricidade 
utilizados no transporte de mercadorias 
e de passageiros por caminhos-de-ferro, 
metro, eléctrico [...], trólei e autocarro 
urbano, principalmente os que utilizam 
gás natural;"

Or. es

Alteração 177
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h

Texto da Comissão Alteração

h) Produtos energéticos utilizados como h) Até 1 de Janeiro de 2023, electricidade, 
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combustível para aquecimento e 
electricidade pelos agregados familiares 
e/ou por organizações de beneficência 
reconhecidas pelo Estado-Membro em 
causa. No caso das referidas organizações 
de beneficência, os Estados-Membros
devem limitar a isenção ou a redução à 
utilização para actividades não 
profissionais. Em caso de utilização mista, 
a tributação a aplicar é proporcional a cada 
tipo de utilização. Se uma das utilizações 
for insignificante, essa utilização pode ser 
considerada nula;

gás natural, carvão e combustíveis sólidos 
utilizados pelos agregados familiares e/ou 
por organizações de beneficência 
reconhecidas pelo Estado-Membro 
interessado. No caso das referidas 
organizações de beneficência, os 
Estados-Membros devem limitar a isenção 
ou a redução à utilização para actividades 
não profissionais. Em caso de utilização 
mista, a tributação a aplicar é proporcional 
a cada tipo de utilização. Se uma das 
utilizações for insignificante, essa 
utilização pode ser considerada nula;

Or. en

Justificação

A isenção, com o seu âmbito de aplicação actual – sem adicionar o gasóleo para 
aquecimento –, deve ser abolida a longo prazo para aumentar os incentivos à poupança de 
energia e à eficiência energética. Simultaneamente, os agregados familiares de baixos 
rendimentos devem ser compensados através de medidas sociais. Quando aplicada, a isenção 
reduz a pressão dos preços – desincentivando claramente os investimentos na renovação dos 
edifícios e no aquecimento urbano – tornando, assim, os agregados familiares demasiado 
passivos no que respeita à redução do consumo de energia.

Alteração 178
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h

Texto da Comissão Alteração

h) Produtos energéticos utilizados como 
combustível para aquecimento e 
electricidade pelos agregados familiares 
e/ou por organizações de beneficência 
reconhecidas pelo Estado-Membro em 
causa. No caso das referidas organizações 
de beneficência, os Estados-Membros
devem limitar a isenção ou a redução à 
utilização para actividades não 
profissionais. Em caso de utilização mista, 

h) Até 1 de Janeiro de 2023, produtos
energéticos utilizados como combustível 
para aquecimento e electricidade pelos 
agregados familiares e/ou por organizações 
de beneficência reconhecidas pelo Estado-
Membro em causa. No caso das referidas 
organizações de beneficência, os 
Estados-Membros devem limitar a isenção 
ou a redução à utilização para actividades 
não profissionais. Em caso de utilização 
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a tributação a aplicar é proporcional a cada 
tipo de utilização. Se uma das utilizações 
for insignificante, essa utilização pode ser 
considerada nula;

mista, a tributação a aplicar é proporcional 
a cada tipo de utilização. Se uma das 
utilizações for insignificante, essa 
utilização pode ser considerada nula;

Or. nl

Alteração 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;”

Suprimido

Or. en

Alteração 180
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes. Entre 1 
de Janeiro de 2023 e 1 de Janeiro de 
2028, os Estados-Membros podem aplicar 
uma redução máxima de 50% dos níveis 
mínimos de tributação para um destes 
carburantes ou ambos, desde que a quota 
de mercado nacional dos veículos que 
utilizem o carburante em questão seja 
inferior a 10%.

Or. en
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Justificação

Embora o GPL e o gás natural não sejam soluções energéticas sustentáveis, são elementos 
menos prejudiciais da combinação de fontes de energia numa perspectiva de médio prazo. 
Não produzem apenas menos emissões de CO2 e NOx do que outros combustíveis fósseis. A 
sua infra-estrutura também poderá facilitar – sobretudo no caso do gás natural – a 
introdução de alternativas renováveis. Poderão ser, assim, permitidas reduções fiscais 
máximas de 50% até 2028, mas apenas enquanto ainda estiverem a decorrer as fases de 
crescimento de quotas de mercado baixas.

Alteração 181
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural, 
biometano e GPL utilizados como 
carburantes, sem prejuízo do disposto no 
artigo 4.º, n.º 3, parágrafo 2-A;

Or. en

Justificação

O desenvolvimento do biometano está ligado ao dos veículos a gás natural e daí um 
tratamento fiscal favorável que permita o desenvolvimento da infra-estrutura de 
abastecimento de metano. O metano, a alternativa disponível aos combustíveis derivados do 
petróleo, tem emissões muito baixas de NMHC, PM e NOx, melhorando a qualidade do ar 
urbano, e também reduz o ruído e as emissões de CO2. Uma "cláusula de revisão" é o 
instrumento legislativo adequado para avaliar a necessidade de manter um tratamento fiscal 
favorável dos combustíveis alternativos.

Alteração 182
Leonardo Domenici

Proposta de directiva
Artigo 1 – – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;”

i) Gás natural e GPL utilizados como 
carburantes, incluindo em derrogação do 
artigo 4.º, n.º 3;"

Or. it

Justificação

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto. La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Alteração 183
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural e 
GPL utilizados como carburantes;

i) Até 1 de Janeiro de 2023, gás natural, 
biogás e GPL utilizados como carburantes;

Or. de

Alteração 184
Leonardo Domenici

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – alínea i-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) é aditada a alínea seguinte:
"l-A) GPL utilizado como combustível 
para aquecimento, incluindo em
derrogação do artigo 4.º, n.º 3;"

Or. it

Justificação

Os Estados-Membros devem poder, em relação ao GPL utilizado como combustível para 
aquecimento, aplicar derrogações tanto dos níveis mínimos de tributação estabelecidos como 
do princípio de neutralidade fiscal previsto no novo artigo 4.º, n.º 3, constante da proposta de 
directiva. Tais derrogações são justificadas em termos sociais e ambientais, desde que o GPL 
permita satisfazer as necessidades de energia primária das pessoas que vivem em zonas 
periféricas.

Alteração 185
Krišjānis Kariņš

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea ii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

ii) É aditado o parágrafo seguinte: Suprimido
“As alíneas a) a e) e g) só são aplicáveis 
para efeitos da tributação geral do 
consumo de energia.”

Or. lv

Alteração 186
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea ii)
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Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As alíneas a) a e) e g) só são aplicáveis 
para efeitos da tributação geral do consumo 
de energia.

As alíneas a) a e), g) e i) só são aplicáveis 
para efeitos da tributação geral do consumo 
de energia.

Or. en

Justificação

A isenção de todos os agregados familiares enfraqueceria os incentivos para a conservação 
de energia e também incentivaria a que não se desenvolvessem soluções mais eficientes de 
aquecimento urbano, distorcendo assim o RCE da UE. As receitas obtidas através dos 
impostos sobre a energia devem ser utilizadas para apoiar os grupos mais pobres da 
sociedade e as medidas de poupança de energia.

Alteração 187
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea ii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As alíneas a) a e) e g) só são aplicáveis 
para efeitos da tributação geral do consumo 
de energia.

As alíneas a), b), d), e) e g) só são 
aplicáveis para efeitos da tributação geral 
do consumo de energia.

Or. en

Alteração 188
Peter Simon

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea ii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 1 parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

“As alíneas a) a e) e g) só são aplicáveis 
para efeitos da tributação geral do consumo 
de energia.”

“As alíneas a), b), e) e g) só são aplicáveis 
para efeitos da tributação geral do consumo 
de energia.”

Or. de

Justificação

A tributação dos produtos energéticos e da electricidade utilizados na produção combinada 
de calor e electricidade (co-geração), bem como da electricidade produzida através da 
co-geração, fará com que, em muitos casos, a exploração dessas instalações deixe de ser 
rentável, levando ao abandono da co-geração. A co-geração utiliza mais energia para o 
mesmo nível de emissões de CO2. O abandono da co-geração levaria, assim, a um aumento 
das emissões de CO2 e seria contrário ao objectivo da directiva. Deve prever-se, por isso, 
uma possível redução ou isenção do imposto sobre o CO2.

Alteração 189
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

Por razões de equidade em relação a outras actividades económicas abrangidas pelas 
disposições de tributação da energia e para evitar perder oportunidades de incentivar as 
actividades acima referidas a reduzirem as emissões de CO2 e o consumo de energia, estas 
actividades não devem estar isentas.

Alteração 190
Ivo Strejček

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 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 
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.

Or. en

Justificação

Os Estados Membros devem ser autorizados a manter um nível de tributação igual a zero 
para os produtos energéticos e a electricidade utilizada em trabalhos agrícolas, hortícolas ou 
aquícolas e na silvicultura.

Alteração 191
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.º 3
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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 
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 beneficiários devem 
estar sujeitos a convénios que devem 
conduzir a um aumento da eficiência 
energética equivalente ao que seria 
alcançado caso se tivessem respeitado as 
taxas mínimas da União. O processo de 
aumento da eficiência energética deve ser 
atentamente acompanhado pelas 
autoridades nacionais. No caso dos 
beneficiários que não consigam obter as 
melhorias de eficiência previstas, o 
consumo de energia deve ser tributado a 
um nível correspondente à dimensão do 
insucesso.

Or. en

Justificação

Deve conferir-se maior rigor e meticulosidade ao procedimento para assegurar progressos 
em matéria de eficiência energética, a fim de se obterem resultados efectivos. As reduções 
fiscais só devem ser concedidas com base em melhorias comprovadas da eficiência. São 
necessários quadros nacionais claros e sólidos neste contexto.

Alteração 192
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13-A* – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo, aplicar 

Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo, aplicar 
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uma isenção ou uma redução da taxa de 
tributação geral do consumo de energia, 
sob controlo fiscal, aos produtos tributáveis 
visados no artigo 2.º da presente directiva, 
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 Directiva 2009/28/CE, 
satisfizerem os critérios de sustentabilidade 
fixados no artigo 17.° dessa directiva:

uma isenção ou uma redução da taxa de 
tributação geral do consumo de energia, 
sob controlo fiscal, aos produtos tributáveis 
visados no artigo 2.º da presente directiva, 
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 Directiva 2009/28/CE, 
satisfizerem os critérios de sustentabilidade 
fixados no artigo 17.° dessa directiva ou, 
no caso dos carburantes, desde que a sua 
cota de mercado seja inferior a 5%:

*NB: incorrectamente numerado como "(1)" na 
proposta da Comissão.

Or. de

Alteração 193
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13-A* – alínea a)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo, aplicar 
uma isenção ou uma redução da taxa de 
tributação geral do consumo de energia, 
sob controlo fiscal, aos produtos tributáveis 
visados no artigo 2.º da presente directiva, 
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 Directiva 2009/28/CE, 
satisfizerem os critérios de sustentabilidade 
fixados no artigo 17.° dessa directiva:”

1. Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo, aplicar 
uma isenção ou uma redução da taxa de 
tributação geral do consumo de energia, 
sob controlo fiscal, aos produtos tributáveis 
visados no artigo 2.º da presente directiva, 
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 Directiva 2009/28/CE, 
satisfizerem os critérios de sustentabilidade 
fixados no artigo 17.° dessa directiva:”
a) na medida em que estejam envolvidos 
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biocombustíveis e biolíquidos definidos no 
artigo 2.º, alíneas h) e i), da Directiva 
2009/28/CE, satisfizerem os critérios de 
sustentabilidade fixados no artigo 17.° 
dessa directiva,
b) na medida em que estejam envolvidos 
outros produtos da biomassa que não 
sejam biocombustíveis e biolíquidos, 
satisfizerem os critérios de 
sustentabilidade a estabelecer nos termos 
do artigo 1.º, n.º  4-A, da presente 
directiva, assim que esses critérios tenham 
sido adoptados:

*NB: incorrectamente numerado como 
"(1)" na proposta da Comissão.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados critérios de sustentabilidade não só aos biocombustíveis e aos 
biolíquidos, mas também aos combustíveis baseados na biomassa sólida. Não seria razoável 
continuar a conceder – como acontece na proposta da Comissão – um tratamento 
preferencial aos combustíveis produzidos a partir de biomassa sólida não sustentável. Uma 
vez que a lógica de sustentabilidade é algo diferente entre a biomassa sólida e os 
biocombustíveis/biolíquidos, é necessário estabelecer critérios específicos para a biomassa 
sólida e aplicá-los no âmbito da presente directiva.

Alteração 194
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13-A* – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 16 – n.º 1– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo, aplicar 
uma isenção ou uma redução da taxa de 
tributação geral do consumo de energia, 
sob controlo fiscal, aos produtos tributáveis 
visados no artigo 2.º da presente directiva, 

1. Até 1 de Janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5 do presente artigo, aplicar 
uma isenção ou uma redução da taxa de 
tributação geral do consumo de energia, 
sob controlo fiscal, aos produtos tributáveis 
visados no artigo 2.º da presente directiva, 
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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 Directiva 2009/28/CE, 
satisfizerem os critérios de sustentabilidade 
fixados no artigo 17.° dessa directiva:

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 Directiva 2009/28/CE, 
satisfizerem os critérios de sustentabilidade 
fixados no artigo 17.° dessa directiva:

No caso do biometano, o teor energético 
por unidade quantitativa é idêntico ao do 
gás natural. Dado que o biometano 
injectado na rede de gás natural ajuda a 
aumentar a quota de fontes de energia 
renováveis, o biometano será isento da 
tributação relativa ao CO2 e ao teor 
energético, desde que seja produzido de 
acordo com os critérios de 
sustentabilidade.

*NB: incorrectamente numerado como 
"(1)" na proposta da Comissão.

Or. en

Justificação

O biometano é um dos pilares principais para atingir o objectivo obrigatório de utilização de 
10% de biocombustíveis no sector dos transportes até 2020. Não há qualquer limitação à 
mistura de gás natural e biometano visto terem a mesma composição molecular. Eles 
constituem a única alternativa disponível, com emissões mais baixas, aos combustíveis 
derivados do petróleo. Por conseguinte, é necessário isentar o biometano da tributação 
relacionada com o CO2 e com a energia. A percentagem de biometano injectado na rede de 
gás natural seria deduzida do imposto total relacionado com o gás natural.

Alteração 195
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/96/CE
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Desde que sejam respeitados, em média, 
os níveis de tributação mínimos para cada 

1. Os Estados-Membros podem aplicar 
reduções da tributação geral do consumo 
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empresa previstos na presente directiva, 
os Estados-Membros podem aplicar 
reduções da tributação geral do consumo 
de energia aos produtos energéticos 
utilizados para aquecimento ou para os fins 
previstos no artigo 8.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
e à electricidade nos seguintes casos:

de energia aos produtos energéticos 
utilizados para aquecimento ou para os fins 
previstos no artigo 8.º, n.º 2, alíneas b) e c),
e à electricidade nos seguintes casos:

Or. en

Alteração 196
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/96/CE
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que sejam respeitados, em média, 
os níveis de tributação mínimos para cada 
empresa previstos na presente directiva, 
os Estados-Membros podem aplicar 
reduções fiscais à tributação relacionada 
com o CO2 dos produtos energéticos 
utilizados para aquecimento ou para os fins 
previstos no artigo 8.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
sempre que sejam celebrados acordos com 
entidades empresariais, tal como refere o 
artigo 11.º, ou associações formadas por 
essas entidades empresariais, ou sejam 
aplicados regimes de autorizações 
negociáveis ou medidas equivalentes, 
desde que conducentes aos objectivos em 
matéria de redução das emissões de CO2.

2. Os Estados-Membros podem aplicar 
reduções fiscais à tributação relacionada 
com o CO2 dos produtos energéticos 
utilizados para aquecimento ou para os fins 
previstos no artigo 8.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
sempre que sejam celebrados acordos com 
entidades empresariais, tal como refere o 
artigo 11.º, ou associações formadas por 
essas entidades empresariais, ou sejam 
aplicados regimes de autorizações 
negociáveis ou medidas equivalentes 
eficazes, desde que conducentes aos 
objectivos em matéria de redução das 
emissões de CO2.

Or. en

Alteração 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 14



AM\883480PT.doc 135/148 PE475.931v01-00

PT

Directiva 2003/96/CE
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que sejam respeitados, em média, 
os níveis de tributação mínimos para cada 
empresa previstos na presente directiva, os 
Estados-Membros podem aplicar reduções 
fiscais à tributação relacionada com o CO2
dos produtos energéticos utilizados para 
aquecimento ou para os fins previstos no 
artigo 8.º, n.º 2, alíneas b) e c), sempre que 
sejam celebrados acordos com entidades 
empresariais, tal como refere o artigo 11.º, 
ou associações formadas por essas 
entidades empresariais, ou sejam aplicados 
regimes de autorizações negociáveis ou 
medidas equivalentes, desde que 
conducentes aos objectivos em matéria de 
redução das emissões de CO2.

2. Desde que sejam respeitados, em média, 
os níveis de tributação mínimos para cada 
empresa previstos na presente directiva, os 
Estados-Membros podem aplicar reduções 
fiscais à tributação opcional relacionada 
com o CO2 dos produtos energéticos 
utilizados para aquecimento ou para os fins 
previstos no artigo 8.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
sempre que sejam celebrados acordos com 
entidades empresariais, tal como refere o 
artigo 11.º, ou associações formadas por 
essas entidades empresariais, ou sejam 
aplicados regimes de autorizações 
negociáveis ou medidas equivalentes, 
desde que conducentes aos objectivos em 
matéria de redução das emissões de CO2.

Or. en

Alteração 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/96/CE
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Bulgária, a República Checa, a 
Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, 
a Polónia, a Roménia e a Eslováquia 
podem, para as utilizações a que se 
referem os artigos 8.º e 9.º, aplicar um 
período transitório até 1 de Janeiro de 
2021 para introduzir a tributação 
relacionada com o CO2. Se a União 
decidir que os níveis de emissões de gases 
com efeito de estufa sejam reduzidos até 
2020 em mais de 20 % relativamente aos 
níveis atingidos em 1990, a Comissão 

Suprimido
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analisará a aplicação destes períodos 
transitórios e, se necessário, apresentará 
uma proposta com vista à redução e/ou à 
alteração dos níveis mínimos de 
tributação relacionada com o CO2, 
conforme consta do anexo I.”

Or. en

Alteração 199
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/96/CE
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Bulgária, a República Checa, a 
Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, a 
Polónia, a Roménia e a Eslováquia podem, 
para as utilizações a que se referem os 
artigos 8.º e 9.º, aplicar um período 
transitório até 1 de Janeiro de 2021 para 
introduzir a tributação relacionada com o 
CO2. Se a União decidir que os níveis de 
emissões de gases com efeito de estufa 
sejam reduzidos até 2020 em mais de 20 % 
relativamente aos níveis atingidos em 
1990, a Comissão analisará a aplicação 
destes períodos transitórios e, se 
necessário, apresentará uma proposta com 
vista à redução e/ou à alteração dos níveis 
mínimos de tributação relacionada com o 
CO2, conforme consta do anexo I.

5. A Bulgária, a República Checa, a 
Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, a 
Polónia, a Roménia e a Eslováquia podem, 
para as utilizações a que se referem os 
artigos 8.º e 9.º, aplicar um período 
transitório até 1 de Janeiro de 2021 para 
introduzir a tributação relacionada com o 
CO2. Se a União decidir que os níveis de 
emissões de gases com efeito de estufa 
sejam reduzidos até 2020 em mais de 20 % 
relativamente aos níveis atingidos em 
1990, a Comissão analisará a aplicação 
destes períodos transitórios e apresentará 
uma proposta com vista à redução e/ou à 
alteração dos níveis mínimos de tributação 
relacionada com o CO2, conforme consta 
do anexo I.

Or. en

Justificação

Se os objectivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa forem aumentados, 
estes períodos transitórios devem ser analisados a uma nova luz. Num tal cenário, os 
Estados-Membros que ficarem isentos em primeiro lugar deverão participar, pelo menos em 
algum grau, no esforço comum de redução das emissões.
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Alteração 200
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 17 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 21 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o número seguinte:
"6-A. Dois anos, o mais tardar, a contar 
da data de adopção da presente directiva, 
a Comissão apresentará um relatório 
sobre a viabilidade e o impacto previsto da 
substituição, total ou parcial, do actual 
sistema de tributação das quantidades de 
combustíveis usados nos transportes que 
são comprados a nível nacional por um 
sistema de tributação desses combustíveis 
com base nas quantidades que são 
efectivamente utilizadas no território de 
cada Estado-Membro. Caso se considere 
adequado, o relatório será acompanhado 
de propostas legislativas relevantes."

Or. en

Justificação

Os fenómenos de evasão fiscal de "turismo do combustível", no transporte rodoviário 
comercial, e de "tankering", na aviação comercial, distorcem o mercado interno e fazem com 
que seja excessivamente desvantajoso para um Estado-Membro aplicar níveis de tributação 
superiores aos praticados noutros Estados. O modelo norte-americano IFTA mostra que estes 
problemas podem ser solucionados de forma racional tributando o combustível utilizado – em 
vez do combustível vendido – no território de cada zona administrativa (Estado-Membro).

Alteração 201
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da 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 três em três 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. A fim de ajustar os preços do 
CO2 por tonelada, devem ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar actos 
delegados em conformidade com o artigo 
290.º  do TFUE.

Or. en

Justificação

A alteração da directiva é demasiado complexa para o importante ajustamento dos preços do 
CO.

Alteração 202
Olle Ludvigsson

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

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

Or. en

Justificação

Atendendo à rápida evolução técnica e política neste domínio, a Comissão deve apresentar 
relatórios com mais frequência do que de cinco em cinco anos para que a presente directiva 
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seja adequadamente actualizada. Os relatórios devem ser igualmente dirigidos ao 
Parlamento.

Alteração 203
Philippe De Backer

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

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

Or. nl

Alteração 204
Rovana Plumb

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

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

Or. en

Justificação

Atendendo à rápida evolução técnica e política neste domínio, a Comissão deve apresentar 
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relatórios com mais frequência do que de cinco em cinco anos para que a presente directiva 
seja adequadamente actualizada. Os relatórios devem ser igualmente dirigidos ao 
Parlamento.

Alteração 205
Bernd Lange

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

Texto da 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 Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva e, se for caso disso, uma 
proposta para a sua alteração.

Or. de

Alteração 206
Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado para 
fins de navegação aérea e marítima, 
estabelecidas na presente directiva. O 

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, o impacto 
sobre as emissões nocivas ou 
potencialmente nocivas que não de CO2, a 
utilização da electricidade no sector dos 
transportes e a justificação para as isenções 
e reduções, incluindo para o carburante 
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relatório deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado.

utilizado para fins de navegação aérea e 
marítima, estabelecidas na presente 
directiva. O relatório deve ter em conta o 
bom funcionamento do mercado interno, o 
valor real dos níveis mínimos da tributação 
e os grandes objectivos do Tratado.

Or. en

Justificação

No processo de melhoramento da presente directiva, os problemas com outras emissões para 
além do CO2 – por exemplo de NOx – devem ser especificamente tidos em conta. É 
importante estudar e abordar mais activamente o impacto ambiental mais geral da utilização 
de carburantes e de combustíveis para aquecimento.

Alteração 207
Philippe De Backer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado para 
fins de navegação aérea e marítima, 
estabelecidas na presente directiva. O 
relatório deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado.

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado para 
fins de navegação aérea e marítima, 
estabelecidas na presente directiva. O 
relatório da Comissão examinará
igualmente se, para além das emissões de 
CO2, também se devem ter em conta as 
emissões de outros gases nocivos com o 
objectivo de proteger a saúde pública. O 
relatório deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado.
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Or. nl

Alteração 208
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado para 
fins de navegação aérea e marítima, 
estabelecidas na presente directiva. 

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado para 
fins de navegação aérea e marítima, 
estabelecidas na presente directiva. O
relatório também deve examinar o 
impacto no estabelecimento das 
prioridades da política industrial da 
indústria automóvel europeia, em relação 
aos motores de combustão interna 
convencionais limpos e energeticamente 
eficientes e aos objectivos da UE de 
redução do CO2 neste sector.

O relatório deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado.

O relatório deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado.

Or. de

Alteração 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
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Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado 
para fins de navegação aérea e marítima, 
estabelecidas na presente directiva. O 
relatório deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado.

O relatório da Comissão deve examinar, 
entre outros aspectos, o nível mínimo de 
tributação relacionada com o CO2, o 
impacto da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico, em particular no que diz 
respeito à eficiência energética, a utilização 
da electricidade no sector dos transportes e 
a justificação para as isenções e reduções. 
O relatório também deve incluir uma 
panorâmica das disposições fiscais em 
vigor incluídas nos acordos bilaterais de 
serviço aéreo. O relatório deve ter em 
conta o bom funcionamento do mercado 
interno, o valor real dos níveis mínimos da 
tributação e os grandes objectivos do 
Tratado.

Or. en

Justificação

Ao propor um relatório sobre a justificação das isenções fiscais para o carburante utilizado 
para fins de navegação aérea e marítima, a Comissão admite implicitamente que essas 
isenções são problemáticas, mas adia a questão. Contudo, é importante abordá-la agora 
para que a UE seja credível quanto ao seu objectivo de transformar o sistema de transportes 
da UE num sistema sustentável. "Praticar preços correctos" é uma condição prévia 
necessária para a consecução deste objectivo.

Alteração 210
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

Em qualquer caso, a lista dos sectores ou 
subsectores considerados expostos a um 

A lista dos sectores ou subsectores 
considerados expostos a um risco 
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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.”

significativo de fuga de carbono deve ser 
objecto de reexame periódico, em especial 
tendo em conta a disponibilidade de novos 
dados.

Or. en

Justificação

O número limitado de sectores e instalações efectivamente afectados pela fuga de carbono 
não justifica uma legislação específica, mas ainda assim deve manter-se um inventário. Os 
Estados-Membros poderiam compensar, através de auxílios estatais, qualquer risco 
comprovado de fuga de carbono nas indústrias com um elevado consumo de energia devido à 
tributação da energia.

Alteração 211
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 3

Texto da 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 da presente directiva 
deve ser objecto de reexame periódico, em 
especial tendo em conta a disponibilidade 
de novos dados. O relatório da Comissão 
também examinará as condições de 
aplicação nacionais para verificar se elas 
são claras, inequívocas e transparentes 
para todos os consumidores.
A Comissão apresentará igualmente, até 1 
de Janeiro de 2016, uma outra proposta 
sobre a harmonização e a conversão dos 
impostos sobre a compra de automóveis, 
dos impostos de registo de automóveis e 
dos impostos de circulação anuais, de 
modo a serem unicamente baseados nas 
emissões de CO2 dos automóveis.
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Or. de

Alteração 212
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 2023 a Comissão apresentará ao 
Conselho uma avaliação da aplicação das 
disposições da presente directiva 
relacionadas com o nível de tributação 
aplicável ao gás natural no transporte 
rodoviário e uma proposta com vista à sua 
alteração. Esta avaliação deve analisar, 
nomeadamente, os progressos na 
disponibilidade de gás natural e de 
biometano, o crescimento da rede de 
estações de abastecimento na União, a 
quota de mercado dos veículos a gás 
natural na União, a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico do 
biometano enquanto carburante utilizado 
no sector dos transportes e o valor real do 
nível mínimo de tributação.

Or. en

Justificação

Uma "cláusula de revisão" é o instrumento legislativo adequado para avaliar a necessidade 
de manter um tratamento fiscal favorável dos combustíveis alternativos, atendendo,
nomeadamente, ao desenvolvimento de combustíveis gasosos produzidos a partir de fontes 
renováveis. Uma vez que o desenvolvimento do biometano está ligado ao dos veículos a gás 
natural, é necessário um tratamento fiscal favorável a médio prazo. Os motores a gás 
natural/biometano têm emissões muito baixas de poluentes, além de reduzirem 
significativamente as emissões sonoras e de CO2, em comparação com os motores a gasolina 
e a gasóleo.
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Alteração 213
Gianluca Susta

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresentará, nomeadamente, 
até 2023, ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu uma avaliação da aplicação das 
disposições da presente directiva relativas 
ao nível de tributação aplicável ao gás 
natural utilizado no transporte rodoviário 
e uma proposta para a sua alteração. Esta 
avaliação deve analisar, nomeadamente, 
os progressos na disponibilidade de gás 
natural e de biometano, o crescimento da 
rede de estações de abastecimento na 
Europa, a quota de mercado dos veículos 
a gás natural na União, a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico do 
biometano enquanto carburante utilizado 
no sector dos transportes e o valor real do 
nível mínimo de tributação.

Or. en

Alteração 214
Riikka Manner

Proposta de directiva
Anexo 1 – quadro A – coluna 4 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Justificação

O nível mínimo de tributação geral do consumo de energia para o gasóleo deverá continuar a 
ser o nível do ano de 2013. O gasóleo é importante para o sector dos transportes e, por 
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conseguinte, o seu preço deve manter-se competitivo.

Alteração 215
Riikka Manner

Proposta de directiva
Anexo 1 – quadro A – coluna 5 – linha 2

Texto da Comissão Alteração

9,6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Justificação

O nível mínimo de tributação geral do consumo de energia para o gasóleo deverá continuar a 
ser o nível do ano de 2013. O gasóleo é importante para o sector dos transportes e, por 
conseguinte, o seu preço deve manter-se competitivo.

Alteração 216
Leonardo Domenici

Proposta de directiva
Anexo 1 – quadro A – linha 4

Texto da Comissão

GPL
Códigos CN  2711 12 
11 a 2711 19 00 20 EUR/t CO2 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EURGJ

Alteração

GPL
Códigos CN 2711 12 
11 to 2711 19 00 20 EUR/t CO2 1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ

Or. it

Justificação

Os níveis de tributação para 2015 e 2018 estabelecidos na proposta de directiva levariam ao 
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desaparecimento gradual, mas inevitável, do GPL do mercado de carburantes e à sua 
substituição por combustíveis tradicionais, o que teria um impacto ambiental, social e 
industrial negativo. Propõe-se, por conseguinte, um aumento que, embora ainda seja 
significativo, seria mais fácil de enfrentar pelos mercados.

Alteração 217
Sari Essayah

Proposta de directiva
Anexo 1 – quadro A – linha 5-A (novo)

Alteração

Gasóleo comercial 
consumido como 
carburante 

20 EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Alteração 218
Markus Ferber

Proposta de directiva
Anexo 1 – quadro D – linha 1-A (novo)

Alteração

Electricidade para 
transacção

- a partir de 1 de Janeiro 
de 2013 - 8,2 EUR/GJ

- a partir de 1 de Janeiro 
de 2015 - 8,8 EUR/GJ

- a partir de 1 de Janeiro 
de 2018 - 9,6 EUR/GJ

Or. de


