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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão tem por objectivo a revisão da actual Directiva relativa à Tributação 
da Energia: a divisão da taxa mínima de tributação dos produtos energéticos em duas 
componentes, designadamente uma tributação relacionada com o CO2 e uma tributação 
baseada no teor energético, servirá melhor os objectivos da política de combate às alterações 
climáticas e tornará o mercado interno dos produtos energéticos mais claro e mais justo. 

A proposta constitui um passo importante na direcção certa, essencialmente pelo facto de se 
fazer transitar a base de tributação do volume e peso para o teor de CO2 e teor energético –
uma alteração fundamental, necessária e bem fundamentada. No entanto, existem razões para 
presumir que alguns objectivos não serão totalmente atingidos, sendo desperdiçadas 
oportunidades de maximizar a contribuição para a luta contra as alterações climáticas, para a 
melhoria da qualidade ambiental na UE e para a rápida transição para uma economia 
hipocarbónica. 

A relatora de parecer propõe, assim, alterar a proposta da Comissão com base nos seguintes 
princípios:

- Os diferentes meios de transporte privado devem beneficiar da igualdade de 
tratamento de modo a maximizar a internalização dos custos e criar condições de 
concorrência equitativas, pelo que a exclusão dos transportes aéreos e marítimos deve 
ser suprimida,

- Pelas mesmas razões, as isenções para a agricultura e a silvicultura devem ser 
progressivamente suprimidas,

- Se a tributação da energia não ultrapassasse sequer a inflação e não estivesse associada 
aos preços do CO2 no mercado RCE, perderia a sua função orientadora,

- A isenção dos agregados familiares retira incentivos à eficiência energética a nível 
doméstico, mas, por outro lado, a inclusão dos agregados familiares sem um 
mecanismo de correcção social conduz à pobreza energética, em especial entre os 
grupos mais vulneráveis,

- A biomassa não é, por definição, neutra em CO2.

Em suma, a relatora gostaria de apoiar a proposta da Comissão, porquanto é um passo muito 
importante na direcção certa. No entanto, a proposta produziria resultados ainda melhores se 
fossem aceites alguns ajustamentos e suprimidas algumas exclusões e isenções.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

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. Por razões de equidade e a fim 
de garantir condições de concorrência 
equitativas aos diferentes modos 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

Alteração 2

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 

(17) As isenções ou reduções a favor dos 
agregados familiares e das organizações de 
beneficência significariam a perda de um 
incentivo importante à redução das 
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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.

emissões de CO2 e do consumo de 
energia. As receitas angariadas através da 
tributação da energia devem ser utilizadas 
na protecção das pessoas com baixos 
rendimentos e especialmente vulneráveis, 
bem como em regimes de renovação da 
habitação social ou das habitações de 
quem se encontra em situação de pobreza 
energética. Em alguns Estados-Membros, 
os custos de aquecimento mais elevados já 
são compensados através de prestações de 
segurança social mais elevadas ou de 
medidas sociais complementares. Os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
apresentar à Comissão um relatório sobre 
as medidas executadas com vista à 
protecção das pessoas que auferem baixos 
rendimentos.

Or. en

Alteração 3

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 

(19) 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.
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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

Alteração 4

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 5

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. 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 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. Esta 
isenção deve ser ainda mais limitada de 
acordo com as disposições da Directiva 
2009/28/CE sobre a redução das emissões 
de CO2, o que significa que a isenção 
fiscal sobre CO2 para os biocombustíveis e 
os biolíquidos que permitem uma redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
de, pelo menos, 35 % deve ser válida 
apenas até ao final de 2016. A partir de 
2017, esse limite deve ser de 50% e, a 
partir de 2018, de 60 %.

Or. en
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Alteração 6

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. 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 7

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte número:
«1-A. Antes de 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão deve apresentar uma proposta 
no sentido de incluir, na presente 
directiva, uma taxa mínima de tributação 
sobre varas de combustível nuclear 
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utilizadas na produção de electricidade e 
acrescentar as varas de combustível 
nuclear aos produtos energéticos previstos 
no n.º 1 do presente artigo.»

Or. en

Justificação

Esta revisão da Directiva relativa à Tributação da Energia não abrange a questão dos 
combustíveis nucleares. No entanto, as externalidades associadas à utilização de energia 
nuclear, o risco potencial em caso de acidente nuclear e a exigência de condições de 
concorrência equitativas para as diferentes fontes de energia são, todos eles, factores que 
justificam a inclusão de uma taxa mínima de tributação sobre varas de combustível nuclear 
na directiva. Este nível mínimo de tributação deve corresponder à vantagem financeira de 
que a energia nuclear beneficia em virtude do aumento dos preços da electricidade resultante 
do Regime de Comércio de Emissões (RCE) da UE.

Alteração 8

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.

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 2020.

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.

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

Justificação

Não há qualquer razão para que a chamada “neutralidade fiscal” não seja aplicada antes de 
2023. O caminho a percorrer nesse sentido é claro, e a neutralidade pode perfeitamente ser 
atingida em 2020.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
«4-A. Os níveis mínimos de tributação 
geral do CO2 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 dos preços de 
mercado do CO2.
Em cada actualização, a taxa mínima de 
tributação do CO2 deve ser alinhada com 
o preço real do carbono resultante do 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa.
As especificações técnicas sobre o modo 
de garantir esse alinhamento fazem parte 
do relatório a apresentar pela Comissão 
até ao fim de 2015, de acordo com o 
artigo 29.º.
A Comissão publica os níveis mínimos de 
tributação do C02 resultantes no Jornal 
Oficial da União Europeia.»

Or. en

Justificação

 Os níveis mínimos de tributação geral do CO2 deverão ser alinhados com o preço do 
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carbono resultante do regime de comércio de licenças de emissão, para que exista a garantia 
de que a componente da tributação relacionada com o CO2 não seja anulada em termos 
reais. Dada a incerteza quanto à evolução do preço do carbono resultando do RCE após 
2013, é necessário que exista uma forma de criar condições previsíveis para todos os 
intervenientes privados e públicos interessados em investir na redução das emissões, na 
melhoria da eficiência energética e na poupança de energia.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado o seguinte número:
«4-B. Se os objectivos europeus para as 
emissões de CO2 se alterarem 
significativamente, a Comissão deve 
apresentar, no prazo de três meses a 
contar da data em que for tomada a 
decisão de alterar significativamente os 
objectivos, um relatório sobre os eventuais 
ajustamentos à presente directiva, 
necessários para o cumprimento dos 
novos objectivos. O Conselho, no prazo de 
três meses a contar da data em que a 
Comissão apresenta o seu relatório, 
decide se a taxa mínima do CO2 deve ou 
não ser adaptada em conformidade.»

Or. en

Justificação

Se forem fixados níveis de redução das emissões de CO2 superiores ao nível actual de 20% 
até 2020, há que adaptar a taxa mínima de tributação do CO2 definida na presente directiva 
de modo a contribuir para o novo objectivo de redução.
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(7) No artigo 8.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:

(7) O artigo 8.º é suprimido.

Or. en

Justificação

Por razões de equidade para com outras actividades económicas que são efectivamente 
abrangidas pelas disposições da tributação da energia e para evitar que se desperdicem 
oportunidades de oferecer às referidas actividades incentivos de redução de emissões de CO2
e de consumo de energia, não se devem aplicar isenções.

Alteração 12

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

Por razões de equidade para com outros meios de transporte e para evitar que se 
desperdicem oportunidades de oferecer a estas actividades incentivos de redução de emissões 
de CO2 e de consumo de energia, não se devem aplicar isenções.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii-B) (novo)
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

Por razões de equidade para com outros meios de transporte e para evitar que se 
desperdicem oportunidades de oferecer a estas actividades incentivos de redução de emissões 
de CO2 e de consumo de energia, não se devem aplicar isenções.

Alteração 14

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) A electricidade fornecida directamente 
aos navios atracados nos portos.

Or. en

Justificação

Os investimentos a realizar em portos e embarcações para tornar possível a ligação dos 
navios à rede eléctrica do cais são significativos, pelo que não se deve definir uma data de 
termo da isenção se quisermos que surjam mais iniciativas desta natureza nos portos 
europeus durante os próximos anos. Se pairar a ameaça de que, a partir de 2021, esta 
electricidade pode ser tributada, isso constituirá um entrave aos investimentos.
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Alteração 15

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

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

i) A alínea h) é suprimida e a alínea i) 
passa a ter a seguinte redacção:

Or. en

Justificação

Uma isenção aplicada a todos os agregados familiares significaria a perda de um importante 
incentivo à redução das emissões de CO2 e do consumo de energia. As receitas angariadas 
através desta tributação devem ser utilizadas na protecção das pessoas com baixos 
rendimentos e especialmente vulneráveis, ou em regimes de renovação da habitação social 
ou das habitações de quem se encontra em situação de pobreza energética. Em alguns 
Estados-Membros, os custos de aquecimento mais elevados já são compensados através de 
prestações de segurança social mais elevadas ou de medidas sociais complementares. Os 
Estados-Membros devem ser obrigados a apresentar à Comissão um relatório sobre as 
medidas executadas para a protecção das pessoas que auferem baixos rendimentos.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) A alínea j) é suprimida.

Or. en

Justificação

Por razões de equidade para com outros sectores e para evitar que se desperdicem 
oportunidades de oferecer nestes sectores incentivos de redução de emissões de CO2 e de 
consumo de energia, não se devem aplicar isenções.
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

i-B) A alínea k) é suprimida.

Or. en

Justificação

Por razões de equidade para com outros sectores e para evitar que se desperdicem 
oportunidades de oferecer nestes sectores incentivos de redução de emissões de CO2 e de 
consumo de energia, não se devem aplicar isenções.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte número:
«1-A. A redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para os efeitos das alíneas 
a), b) e c) do n.º 1 deve ser, pelo menos, de 
35 %. Com efeitos a partir 1 de Janeiro 
de 2017, a redução de emissões de gases 
com efeito de estufa resultante da 
utilização de biocombustíveis e
biolíquidos a considerar para os efeitos 
das alíneas a), b) e c) do n.º 1 deve ser, 
pelo menos, de 50%. A partir de 1 de 
Janeiro de 2018, a redução deve ser, pelo 
menos, de 60 % para os biocombustíveis e 
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biolíquidos provenientes de instalações 
cuja produção tenha tido início em 1 de 
Janeiro de 2017, ou após essa data.»

Or. en

Justificação

A isenção da tributação do CO2 restringe-se actualmente aos combustíveis que satisfazem os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos na Directiva das Energias Renováveis. Sugerimos 
que esta isenção seja ainda mais limitada de acordo com a Directiva 2009/28/CE relativa à 
redução de emissões de CO2, o que significa que a isenção fiscal do CO2 para os 
biocombustíveis e os biolíquidos que permitam uma redução de emissões de gases com 
efeito de estufa de, pelo menos, 35 % deve ser válida apenas até ao final de 2016. A partir 
de 2017, o limite deve ser de 50% e, a partir de 2018, de 60 %.

Alteração 19

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: b) O n.º 3 é 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

Justificação

Por razões de equidade para com outras actividades económicas que são efectivamente 
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abrangidas pelas disposições da tributação da energia e para evitar que se desperdicem 
oportunidades de oferecer às referidas actividades incentivos de redução de emissões de CO2
e de consumo de energia, não se devem aplicar isenções.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 a* – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 16 – n.º 1 – frase 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.º 
dessa directiva:»

«Até 1 de Janeiro de 2020, os 
Estados-Membros podem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 5, 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.º dessa directiva. Além disso, a 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos 
considerados para efeitos da presente 
directiva deve ser, pelo menos, de 35%.
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 
2017, a redução de emissões de gases com 
efeito de estufa resultante da utilização de 
biocombustíveis e biolíquidos deve ser, 
pelo menos, de 50 %. A partir de 1 de 
Janeiro de 2018, a redução deve ser, pelo 
menos, de 60 % para os biocombustíveis e 
biolíquidos provenientes de instalações 
cuja produção tenha tido início em 1 de
Janeiro de 2017 ou após essa data.»

* NB: numerado incorrectamente com "(1)" 
na proposta da Comissão.
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Or. en

Justificação

A data de termo das isenções e/ou da redução de taxas é demasiado longínqua, devendo por 
isso ser reconsiderada e definida em consonância com a actual política 20-20-20 da UE. 
Propomos igualmente que esta isenção seja ainda mais limitada de acordo com a Directiva 
2009/28/CE relativa à redução de emissões de CO2 (redução progressiva de emissões de 
gases com efeito de estufa 2013-2017-2018).

Alteração 21

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.»

Suprimido

Or. en

Justificação

O período transitório previsto para se proceder à introdução da componente de tributação 
relacionada com o CO2 do novo método de tributação é suficientemente longo.  Não é, em 
absoluto, necessário isentar os referidos Estados-Membros, e não se devem criar novas 
distorções do mercado interno. Além disso, estes países correriam o risco de se atrasarem no 
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processo de transição para uma economia mais ecológica se os incentivos para a eficiência 
energética e a inovação em poupança energética fossem aplicados mais tarde do que no resto 
da UE.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, e pela primeira 
vez até final de 2015, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho 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.

Or. en

Justificação

Por forma a incorporar rapidamente novos progressos e desenvolvimentos tecnológicos e 
acompanhar as evoluções no mercado do carbono, cumpre verificar, de três em três anos, se 
os níveis de tributação têm de ser alterados.

Alteração 23

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro A – coluna 2 – linhas 2 a 6

Texto da Comissão Alteração

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en
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Justificação
A própria avaliação de impacto da Comissão previu que a taxa de tributação do CO2
inicialmente proposta de 20€/tCO2 resultaria numa redução de 4% das emissões de CO2 nos 
sectores não abrangidos pelo RCE até 2020. Essas reduções resultantes da Directiva relativa 
à Tributação da Energia são claramente insuficientes. Entretanto, já existe um modelo 
adequado que determina a taxa de tributação provável necessária para alcançar esse 
objectivo. Muito embora essa taxa seja ainda superior aos 30€/tCO2 propostos, o valor de 
30€ afigura-se razoável como tarifa introdutória.

Alteração 24

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro B

Texto da Comissão Alteração

O quadro B intitulado "Níveis mínimos de 
tributação aplicáveis a partir de 1 de 
Janeiro de 2013 aos carburantes 
utilizados para os fins referidos no n.º 2 
do artigo 8.º” é suprimido.

Or. en

Justificação

Na medida em que se propõe a supressão do artigo 8.º que contém a referência ao quadro B, 
o quadro B deve igualmente ser suprimido.

Alteração 25

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro C – coluna 2 – linhas 1 a 6

Texto da Comissão Alteração

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en
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Justificação
A própria avaliação de impacto da Comissão previu que a taxa de tributação do CO2
inicialmente proposta de 20€/tCO2 resultaria numa redução de 4% das emissões de CO2 nos 
sectores não abrangidos pelo RCE até 2020. Essas reduções resultantes da Directiva da 
Tributação da Energia são claramente insuficientes. Entretanto, já existe um modelo 
adequado que determina a taxa de tributação provável necessária para alcançar esse 
objectivo. Muito embora essa taxa seja ainda superior aos 30€/tCO2 propostos, o valor de 
30€ afigura-se razoável como tarifa introdutória.


