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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do  Conselho que altera a Directiva 2003/96/CE do 
Conselho que reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos 
e da electricidade
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0169),

– Tendo em conta o artigo 113.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0105/2011),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, bem como da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (A7-0000/2011),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Um dossiê tão vasto e essencial 
como a tributação da energia na União 
Europeia não pode limitar-se a ter em 
conta os imperativos da política climática 
e ambiental, por mais necessários que
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sejam. Para a União Europeia, os 
objectivos da política energética e da 
política industrial são desafios igualmente 
fulcrais.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessário assegurar que o mercado 
interno continue a funcionar
correctamente num contexto de novas 
exigências relativas à limitação das 
alterações climáticas, à utilização de fontes 
de energia renováveis e à poupança de 
energia, conforme confirmado nas 
Conclusões da Presidência do Conselho 
Europeu de 8 e 9 de Março de 2007 e 11-
12 de Dezembro de 2008. 

(2) É necessário assegurar que o mercado 
interno funcione correctamente num 
contexto de novas exigências relativas à 
limitação das alterações climáticas, à 
utilização de fontes de energia renováveis e 
à poupança de energia, conforme 
confirmado nas Conclusões da Presidência 
do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 e 11-12 de Dezembro de 2008.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A comercialização progressiva de 
biocombustíveis resultará naturalmente
da aplicação do actual quadro legislativo 
e nomeadamente 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 altera e 
subsequentemente revoga as Directivas 
2001/77/CE e 2003/30/CE1 e da Directiva
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2009/30/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 23 de Abril de 2009, que 
altera a Directiva 98/70/CE no que se 
refere às especificações da gasolina e do 
gasóleo rodoviário e não rodoviário e à 
introdução de um mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e que altera 
a Directiva 1999/32/CE do Conselho no 
que se refere às especificações dos 
combustíveis utilizados nas embarcações 
de navegação interior e que revoga a 
Directiva 93/12/CEE2 . As demasiadas
barreiras ao mercado interno, dada a 
tendência de cada Estado-Membro para 
proteger o seu mercado interno, devem no 
entanto ser levantadas, previsivelmente 
como parte da revisão dessas directivas.
____________
1 JO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

2 JO L 140 de 5.6.2009, p. 88.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Por causa das obrigações existentes 
impostas aos Estados-Membros, não é
necessário impor-lhes um tratamento 
fiscal preferencial adicional para os 
biocombustíveis. Deixar a cada um deles a 
opção de o utilizar é suficiente.

Or. fr
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
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. 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 

(6) Para maior clareza e para evitar 
qualquer divergência de interpretação, é 
essencial que os factores de referência da 
emissão de CO2 e o valor calorífico dos
produtos energéticos sejam fixados num 
novo anexo da Directiva 2003/96/CE. É
conveniente fixar taxas precisas e 
comparáveis entre os diferentes produtos 
energéticos.
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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. fr

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Já demonstrou a sua eficácia o 
actual sistema de tributação dos 
carburantes, baseado no volume e no
nível do imposto correspondente ao
código NC de referência, 
independentemente da composição de 
uma eventual mistura, e este sistema 
garante um bom funcionamento do 
mercado interno.

Or. fr

Justificação

O sistema proposto pela Comissão negligencia certos aspectos do mercado interno e 
nomeadamente os casos em que o operador de um Estado-Membro efectua misturas por 
conta do operador de um outro Estado-Membro.
Actualmente não existe um mecanismo que permita determinar e controlar o nível exacto de 
biocombustíveis contidos nas misturas, sobretudo no que concerne aos fluxos transfronteiras.
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
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. fr

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
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 

(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 objecto de uma
revisão, a intervalos regulares, para ter em 
conta a evolução do seu valor real a fim de 
manter o actual nível de harmonização das 
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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.

taxas;

Or. fr

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
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 de baixos 
rendimentos 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.

Or. de
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Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
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. 

(18) 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; à luz da necessidade de, por 
um lado, aumentar a quota de mercado das 
energias de fontes renováveis e, por outro,
da necessidade de prolongar certas 
vantagens concedidas aos carburantes de 
substituição relativamente aos
carburantes clássicos para lhes permitir 
aumentar a sua quota de mercado, é 
porém conveniente ajustar os níveis 
mínimos de tributação de forma
progressiva.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
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 

(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 e a 
justificação das isenções e reduções fiscais 
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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.

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. de

Justificação

Uma tributação em função do CO2 teria vastas implicações a nível da política ambiental e 
fiscal no território da União. Portanto, deve prever-se a obrigação de informar o 
Parlamento. A função de controlo apenas pode ser concretizada se os períodos em análise 
forem mais curtos.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
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 uma taxa mínima relacionada com o 
CO2 e uma taxa mínima do consumo de 
energia.

Or. fr

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
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, 

A tributação relacionada com o CO2 é 
calculada em EUR/t de emissões de CO2, 
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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.

com base nos factores de emissão de CO2 
de referência definidos no anexo II da 
presente directiva. Os factores de emissão 
de CO2 especificados no anexo da 
presente directiva 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.

Or. fr

Justificação

Para maior clareza e para evitar qualquer divergência de interpretação, é essencial que os 
factores de referência da emissão de CO2 e o valor calorífico de produtos energéticos sejam 
fixados num novo anexo da Directiva. É conveniente fixar taxas precisas e comparáveis entre 
os produtos energéticos.

Alteração 14

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

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 presente Directiva. No caso da 
biomassa ou de produtos produzidos a 
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.

Or. fr

Justificação

Para maior clareza e para evitar qualquer divergência de interpretação, é essencial que os 
factores de referência da emissão de CO2 e o valor calorífico de produtos energéticos sejam 
fixados num novo anexo da Directiva. É conveniente fixar taxas precisas e comparáveis entre 
os produtos energéticos.
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Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/96/CE
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Se a Directiva 2006/32/CE, a Decisão 
2007/589/CE ou a Directiva 2009/28/CE, 
consoante o caso, não contiverem um 
factor de emissão e/ou valor calorífico 
líquido para o produto em causa, os 
Estados-Membros devem considerar a 
informação relevante disponível sobre o 
factor de emissão de CO2 e/ou valor 
calorífico líquido.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Para maior clareza e para evitar qualquer divergência de interpretação, é essencial que os 
factores de referência da emissão de CO2 e o valor calorífico de produtos energéticos sejam 
fixados num novo anexo da Directiva. É conveniente fixar taxas precisas e comparáveis entre 
os produtos energéticos.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

3. Quando parte de um produto energético 
é constituída por biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa, os
factores de emissão de CO2 e o valor 
calorífico líquido correspondentes a esta 
parte são determinados em conformidade 
com o disposto no n.º 2, 
independentemente do código NC em que 
está incluído o produto energético. 

3. Quando parte de um produto energético 
é constituída por biomassa ou produtos 
produzidos a partir da biomassa, os 
Estados-Membros têm a possibilidade de 
praticar uma taxa fixada 
independentemente da mistura na medida 
em que essa taxa supere a taxa mínima 
aplicável ao código NC em que está 
incluído o produto energético.
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Or. fr

Justificação

Na ausência de um mínimo legal para os produtos mistos previsto nas directivas existentes e 
na ausência de um sistema europeu de monitorização do nível de biocombustível na mistura, 
os Estados-Membros terão a opção de ter ou não em conta o teor de biocombustível nas
misturas.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
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. fr

Justificação

Não se afigura judicioso obrigar os Estados-Membros a respeitar a proporção entre os níveis 
de tributação estabelecidos a nível europeu. Esta medida, como o aumento do custo do 
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gasóleo, pode ter efeitos adversos e também pode ir contra os objectivos da directiva.

Alteração 18

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

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

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.»

Or. fr

Justificação

A indexação automática das taxas mínimas é problemática porque retira aos Estados-
Membros um poder importante e alimenta a inflação.

Alteração 19

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

Justificação

Uma tributação em função do CO2 teria vastas implicações a nível da política ambiental e 
fiscal no território da União. Portanto, deve prever-se a obrigação de informar o 
Parlamento. A função de controlo apenas pode ser concretizada se os períodos em análise 
forem mais curtos.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro A – linhas 4 e  5

Texto da Comissão

GPL
Códigos NC
2711 12 11 a 2711 19 
00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Gás natural
Códigos NC 
2711 11 00 e 2711 21 
00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Alteração

GPL
Códigos NC
2711 12 11 bis 2711 
19 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ

Gás natural
Códigos NC 
2711 11 00 e 2711 21 
00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ

Or. de
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Justificação

O nível mínimo de tributação proposto pela Comissão a partir de 2018 comprometeria a 
utilização do GPL e do gás natural. Na ausência de adaptação, o GPL seria sujeito, a partir 
de 2018, a um nível mínimo de tributação que representa no total 500 EUR/cbm, o que seria, 
por exemplo, nitidamente superior à taxa mínima de tributação aplicável à gasolina. Os
motores que funcionam a GPL e a gás natural apresentam uma eficiência energética
claramente superior à dos motores a gasolina.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Conteúdo da proposta

A actual directiva sobre a tributação da energia, adoptada em 2003, pretendia sobretudo evitar 
distorções da concorrência no sector da energia no mercado interno. Estabelece normas 
comuns para os produtos sujeitos à tributação, o momento da tributação e as isenções 
permitidas. São estabelecidas taxas mínimas, essencialmente com base na quantidade de 
energia consumida, para os combustíveis, os carburantes e a electricidade. Para além dessas 
taxas mínimas, os Estados-Membros são livres de fixar como entenderem as taxas nacionais 
de tributação.

A proposta de directiva revista adapta a estrutura da tributação da energia para apoiar o
objectivo de uma economia com baixas emissões de carbono que seja igualmente eficaz em 
termos de energia e de evitar problemas no mercado interno. Com a introdução de um 
elemento de CO2 na tributação da energia, a proposta visa torná-la coerente com os 
compromissos da UE em matéria de luta contra as alterações climáticas. 

De acordo com a proposta da Comissão, a tributação sobre a energia será dividida em duas 
partes: a primeira relacionada com as emissões de CO2 e a segunda com o teor energético.

- Será introduzida uma taxa mínima única para as emissões de CO2 (20 €/t de CO2) a todos 
os sectores não sujeitos ao Regime de Comércio de Emissões da UE (RCE). A estes sectores, 
nomeadamente os agregados familiares, os transportes, as pequenas empresas e a agricultura, 
será imposto também um preço do carbono. As fontes de energia renováveis escaparão a essa 
tributação relacionada com o CO2.

- As taxas mínimas de tributação da energia aplicáveis a um produto energético deixarão de se 
basear no volume consumido, mas no teor energético do produto (€/GJ). Por outras palavras, 
cada produto será tributado de acordo com a quantidade de energia que proporciona, o que 
automaticamente recompensa a eficiência energética

A parte da taxa relacionada com as emissões de CO2 e a parte da taxa sobre o consumo de 
energia formarão em conjunto, a taxa de imposto sobre um determinado produto. Os Estados-
Membros serão livres para estabelecer suas próprias taxas para além das taxas mínimas 
fixadas pela UE e para criar a sua própria estrutura tributária, reproduzindo a relação entre os 
níveis mínimos de tributação para as diferentes fontes de energia (princípio da 
"proporcionalidade" ou cláusula de alinhamento). Poderão, por exemplo, decidir aumentar 
apenas a parte do imposto relacionado com o teor de energia para além da taxa mínima e não 
a parte relativa ao CO2, ou vice-versa.

No caso do aquecimento doméstico, a flexibilidade de que dispõem actualmente os Estados-
Membros de isentar determinados produtos (gás, carvão e coque e electricidade) será alargada 
a todos os combustíveis (incluindo óleos minerais) para garantir um tratamento coerente dos
produtos energéticos.
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No que respeita à agricultura, o sector continuará a beneficiar de taxas reduzidas, mas estas 
serão subordinadas a objectivos ambientais, a fim de que a agricultura contribua igualmente
para o esforço comum visando reduzir o consumo de energia. A directiva revista deverá 
aplicar-se a partir de 2013, para funcionar paralelamente à terceira fase do RCE da UE.

Posição da relatora

No plano dos princípios, a relatora reconhece que esta proposta é uma contribuição
importante para a realização da estratégia europeia "20-20-20" em matéria de redução das 
emissões com efeito estufa.

A relatora deseja também destacar que um dossiê tão vasto e importante como a tributação da 
energia na União Europeia não pode limitar-se a ter em conta os imperativos da política 
climática e ambiental, por mais necessários que sejam, mas que os objectivos da política 
energética e da política industrial são igualmente essenciais. Ora parece-lhe que estes últimos 
foram um pouco relegados para segundo plano nos trabalhos que levaram à revisão da 
directiva. Parece, pois, essencial encontrar um equilíbrio correcto entre desafios que podem 
ser divergentes ou mesmo opostos, para dar o impulso certo à União Europeia.

A relatora também crê que seria prudente velar por maior coerência entre todos os dossiês 
relacionados com a energia que neste momento estão a ser examinados pelas instituições 
comunitárias. Para que o dossiê sobre a tributação da energia seja plenamente tratado em 
todos os aspectos, deve garantir-se a total compatibilidade das orientações que serão 
adoptadas com, nomeadamente, a directiva sobre eficiência energética (que está actualmente 
em exame noutra comissão do Parlamento Europeu) e, de modo mais amplo, com as 
orientações básicas de uma política energética europeia em grande medida ainda por definir. 
Porém é quase certo de que este desejo permanecerá letra morta ou não será suficientemente 
tido em conta, o que poderá prejudicar a coerência das decisões.

Em geral, a relatora apoia a abordagem metodológica da Comissão de tributar a energia numa 
base dupla, a das emissões de CO2 e a do teor energético. Este sistema parece ser mais lógico 
e coerente que o anterior. A relatora reconhece o mérito dos argumentos a favor de uma 
melhor utilização de fontes de energia e do aumento do uso de energias menos poluentes.

Além disso, estima-se que a introdução de um imposto de CO2 de 20 euros por tonelada irá 
garantir receitas fiscais de 20 mil milhões de euros para todos os países da União Europeia a 
partir de 2020.

No entanto, o efeito mais tangível das novas propostas da Comissão, nomeadamente, por um 
lado, a tributação com base nas emissões de CO2 e no teor energético do produto utilizado, e
por outro, o cumprimento por parte dos Estados-Membros da "proporcionalidade" entre os 
diferentes limiares mínimos estabelecidos a nível da União Europeia, seria um aumento muito 
substancial nos preços do gasóleo na grande maioria dos Estados-Membros.

Aceitando embora o princípio do aumento da taxa mínimo do gasóleo, de acordo com a 
metodologia lógica e consistente que a Comissão pretende justamente introduzir, a relatora
considera que não é oportuno manter o princípio da "proporcionalidade" tal qual, tendo em 
conta os efeitos consideravelmente desestabilizadores que inevitavelmente causará.
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Num plano de natureza mais institucional, a relatora recorda em primeiro lugar que o respeito 
estrito da proporcionalidade pelos Estados-Membros equivale a intervir directamente sobre os 
níveis de tributação aplicados às diferentes energias nos 27 Estados-Membros, quando até 
agora vigorava a regra dos limiares mínimos. A proposta actual é, portanto, na verdade uma 
importante intervenção da União Europeia nas políticas fiscais nacionais.

Em termos de política industrial em sentido lato, o aumento significativo do preço do gasóleo 
em muitos Estados-Membros (para dar apenas um exemplo concreto, na Alemanha, o 
aumento seria de 31 cêntimos por litro em 2023) certamente causaria muitos mais problemas 
que resolveria.

Cientificamente, não se pode contestar que, através do princípio da termodinâmica, o motor a 
gasóleo tem grandes vantagens comparativas em relação ao motor a gasolina, particularmente 
em termos de desempenho e de eficiência energética. A experiência recente mostra que uma 
parte da redução de emissões de CO2 que a UE se fixou como objectivo passa pelo aumento 
do uso de veículos a gasóleo.

Reconhecendo ainda que a Europa tem um considerável avanço competitivo em relação a
outras partes do mundo no desenvolvimento tecnológico dos motores a gasóleo e que este 
desenvolvimento requer a investigação de ponta que é uma enorme vantagem da União 
Europeia em comparação com outras potências económicas, não parece razoável sujeitar a 
indústria automóvel europeia, que enfrenta forte concorrência de países terceiros e problemas 
estruturais, a um choque desestabilizador de tal ordem.

Nem mesmo o período de transição de 10 anos estabelecido, até 2023, basta para atenuar os 
efeitos.  

O terceiro argumento substantivo que se opõe à "proporcionalidade" é o efeito sobre os preços 
ao consumidor. O risco de inflação induzida pelo consequente aumento de alguns 
combustíveis não pode ser excluído, especialmente desde que, por causa do estado deplorável 
das finanças públicas, os Estados-Membros não estão em condições de reduzir os impostos 
sobre o consumo de gasolina.

Os consumidores também seriam penalizados, tal como a totalidade do sector dos transportes, 
que enfrentaria um aumento significativo dos custos.

Dado que a evolução dos preços da energia é o principal foco de inflação, a relatora considera 
que é absolutamente necessário evitar a inclusão de mecanismos que são susceptíveis de 
aumentar os preços dos combustíveis.

Esta posição leva-a igualmente a opor-se vigorosamente à proposta de indexar 
automaticamente os níveis mínimos de tributação pela evolução dos preços ou o 
aumento/diminuição do preço do CO2. A relatora também se surpreendeu por a Comissão 
Europeia, que é tão rápida a denunciar a indexação salarial automática, onde ela ainda existe, 
fazer com os mesmos argumentos a proposta da sua introdução na tributação da energia. É 
importante que o legislador mantenha o controlo das suas decisões nesta matéria. Um 
aumento automático não é oportuno.

Quanto ao tratamento dos combustíveis alternativos, como o GPL (gás de petróleo liquefeito) 
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e GNC (gás natural comprimido), a relatora reconhece que, por uma razão de coerência seria
necessário que finalmente se aplicassem a todos os combustíveis, incluindo o GNC e o GPL, 
as mesmas taxas fiscais relacionadas com o teor de energia e o CO2. Por outras palavras, os 
méritos relativos de cada combustível em termos de emissões de CO2 seriam 
automaticamente retribuídos através do sistema fiscal, mas não se concederia nenhuma outra 
vantagem competitiva. No entanto, uma vez que as taxas de imposto actualmente aplicáveis a 
esses produtos são muitas vezes muito baixas e que vai demorar algum tempo até que eles 
realmente possam competir com os combustíveis tradicionais por causa do custo de 
investimento e infra-estrutura, propõe-se limitar o aumento da taxa mínima a 5,50 EUR/GJ a 
partir de 2015 e não aplicar o aumento previsto para 9,60 EUR/GJ até 2018. Esta limitação da 
subida permitirá aos combustíveis alternativos beneficiar da vantagem comparativa de que 
necessitam para desenvolver uma tecnologia mais eficiente em termos energéticos.


