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Alteração 13
Marita Ulvskog

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 
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.

(3) A tributação relacionada com as 
emissões de CO2 é 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 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 14
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 6



PE475.896v01-00 4/70 AM\882925PT.doc

PT

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 
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, 

(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 de combustíveis não produzidos 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 tocante 
à biomassa, aos biocombustíveis e aos
biolíquidos, 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 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 presente directiva.
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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

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser impedidos de sujeitar os combustíveis produzidos a 
partir de biomassa à tributação relacionada com o CO2 desde que tal reflicta o ciclo de vida 
líquido das emissões de CO2 causadas pela produção, refinação, transporte e utilização 
desses combustíveis. Tal deve aplicar-se, não só aos biocombustíveis e aos biolíquidos, mas 
também aos combustíveis produzidos a partir de biomassa sólida.

Alteração 15
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 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 

(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 
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instalações sujeitas ao regime da União. instalações sujeitas ao regime da União 
quando os direitos não tenham sido 
atribuídos a título gratuito.

Or. en

Justificação

É pertinente excluir da tributação do carbono os sectores que não beneficiam de direitos de 
emissão atribuídos a título gratuito.

Alteração 16
Evžen Tošenovský

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 de uma mudança gradual 
da utilização de combustíveis fósseis para 
combustíveis mais ecológicos, importa 
criar incentivos fiscais para promover o 
aumento gradual da utilização de 
produtos energéticos e a produção de 
electricidade. Por conseguinte, deve ser 
aplicado com justiça o princípio da 
proporcionalidade aquando da fixação da 
taxa de tributação aplicável aos 
combustíveis fósseis e não fósseis, e a 
cada produto energético em particular em 
cada uma destas categorias.  Sempre que 
sejam recomendados níveis mínimos de 
tributação, no âmbito da presente 
directiva, para os combustíveis fósseis, por 
um lado, e para os combustíveis não 
fósseis, por outro, os Estados-Membros 
devem assegurar níveis mínimos iguais de 
tributação nacional em relação a todos os 
produtos em causa tanto na categoria de 
combustíveis fósseis como de combustíveis 
não fósseis. Se tal for pedido pelos 
Estados-Membros, devem ser-lhes 
concedidos períodos transitórios a fim de 
viabilizar períodos de supressão gradual 
ou isenções sectoriais do âmbito de 
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aplicação da presente directiva ou da data
da sua necessária transposição para as 
respectivas legislações nacionais.

Or. en

Alteração 17
Werner Langen

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 
tecnológica, devem ser aplicáveis níveis 
mínimos de tributação para cada 
componente da tributação da energia 
introduzido para uma determinada 
utilização. Em matéria de política 
energética não há necessidade de taxas 
equivalentes de tributação a nível 
nacional.

Or. de

Alteração 18
Marita Ulvskog

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 

(9) Os níveis mínimos da tributação 
relacionada com o CO2 devem ser fixados 
à luz dos objectivos nacionais dos Estados-
Membros, conforme estabelecido na 
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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.

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, convém fixar períodos 
transitórios para determinados Estados-
Membros. Estes períodos devem ser o 
mais breves e o seu âmbito de aplicação o 
mais limitado possível.  Caso a União 
decida aumentar as suas metas de 
redução de gases com efeito de estufa, 
estes períodos serão reavaliados e 
readaptados ou eliminados.

Or. en

Alteração 19
Marita Ulvskog

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 

(11) Convém garantir que os níveis 
mínimos de tributação preservem os efeitos 
pretendidos. Os níveis mínimos de 
tributação geral do consumo de energia e 
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, visto 



AM\882925PT.doc 9/70 PE475.896v01-00

PT

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 a tributação relacionada com o CO2 
complementa a execução da Directiva 
2003/87/CE, o nível mínimo de tributação 
relacionada com o CO2 deve ser, em vez 
disso, harmonizado com esse preço, 
quando e se o preço de mercado das 
licenças de emissão for superior ao valor 
real do nível de base do CO2. Além disso, 
caso as metas da União Europeia para 
redução das emissões dos gases com efeito 
de estufa sofram um aumento substancial, 
o nível de base de CO2 deve ser 
harmonizado com as novas metas.

Or. en

Alteração 20
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 
em que o gasóleo e a gasolina sejam 
tributados a um nível idêntico.

Suprimido

Or. fi
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Alteração 21
Edit Herczog

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. O grau de gradualidade 
deve visar a frequência média com que as 
pessoas mudam de automóvel nos 
Estados-Membros da UE.

Or. hu

Justificação

Na Europa, os hábitos de mudança de automóvel variam entre Estados-Membros, assim 
como o grau de liquidez dos proprietários para os substituir. Os aumentos da tributação de 
combustíveis, nomeadamente do gasóleo, devem ser conformes à frequência média com que 
os veículos são substituídos para que os consumidores – em resposta aos níveis de tributação 
dos combustíveis – possam, futuramente, substituir os seus veículos de forma gradual, assim 
criando novos padrões de consumo, o que é igualmente um dos objectivos da directiva.

Alteração 22
Mara Bizzotto

Proposta de directiva
Considerando 13
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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 possibilidade de os
Estados-Membros aplicarem à utilização 
comercial um nível de tributação inferior 
ao aplicado à utilização não comercial do 
gasóleo utilizado como carburante deve ser 
mantida e protegida. A Comissão é 
convidada a introduzir uma taxa única 
europeia sobre o gasóleo comercial a fim 
de pôr cobro ao fenómeno do turismo 
para abastecimento de combustível e a 
garantir, por um lado, a competitividade e 
a sobrevivência do sector do transporte 
rodoviário, cada vez mais ameaçado pelo 
aumento dos custos do petróleo, e, por 
outro lado, o poder de compra dos 
consumidores. A eficiência energética e o 
controlo do impacto ambiental dos 
transportes devem ser assegurados através 
da implementação das medidas de 
redução do CO2 contidas no Livro Branco 
"Roteiro do espaço único europeu dos 
transportes – Rumo a um sistema de 
transportes competitivo e económico em 
recursos", adoptado pela Comissão em 28 
de Fevereiro de 2011.

Or. it

Alteração 23
Teresa Riera Madurell

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 

(13) 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. 
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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.

Por conseguinte, há que a suprimir.

Or. es

Alteração 24
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 
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 tem relevância económica 
porque os custos de transporte 
representam uma parte substancial da 
estrutura de custos da empresa, 
nomeadamente em países onde as 
distâncias são grandes, pelo que deve 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



AM\882925PT.doc 13/70 PE475.896v01-00

PT

Alteração 25
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Justificação

Segundo o princípio da subsidiariedade, só deve ser autorizada aos Estados-Membros a 
tributação dos produtos energéticos utilizados na navegação aérea e marítima enquanto tal 
se processar sob a observância das obrigações jurídicas internacionais neste domínio.

Alteração 26
Marita Ulvskog



PE475.896v01-00 14/70 AM\882925PT.doc

PT

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 27
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 

Suprimido
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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

Justificação

O número limitado de sectores e instalações afectados pela fuga de carbono não justifica, na 
realidade, esta solução. Os Estados-Membros devem compensar, mercê de auxílios estatais, 
os riscos comprovados de fugas de carbono nas indústrias com utilização intensiva de 
energia devido à tributação da energia.

Alteração 28
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Toda e qualquer reestruturação da 
tributação energética deve ser feita de 
maneira a que os sectores que não sejam 
abrangidos pelo regime de comércio de 
emissões não sejam prejudicados 
comparativamente aos sectores 
abrangidos pelo referido regime.

Or. de

Alteração 29
Marita Ulvskog

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

(16-A) Visto que a introdução de veículos 
eléctricos e híbridos será crucial para 
relaxar a dependência de combustíveis 
não renováveis no sector dos transportes, 
os Estados-Membros devem dispor da 
possibilidade de aplicar uma isenção ou 
redução ao nível da tributação da 
electricidade utilizada para carregar esses 
veículos.

Or. en

Alteração 30
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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 significariam a perda de um 
incentivo importante à redução das 
facturas e do consumo de energia. As 
receitas angariadas com a tributação da 
energia devem ser utilizadas para proteger 
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 de pessoas que aufiram 
rendimentos baixos.
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Or. en

Justificação

A isenção de todos os agregados familiares enfraqueceria os incentivos à conservação da 
energia e promoveria igualmente o desenvolvimento de soluções de aquecimento distritais 
mais eficientes, o que distorceria o Regime de Comércio de Emissões da UE. As receitas 
geradas por toda a tributação energética deveriam ser utilizadas para apoiar os grupos mais 
desfavorecidos da sociedade e para apoiar as medidas de poupança energética.

Alteração 31
Marita Ulvskog

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) No intuito de criar os incentivos 
adequados para investimentos em 
poupança de energia e eficiência 
energética reforçada, a possibilidade 
prevista no artigo 15.º de aplicar isenções 
ou reduções a agregados familiares e 
organizações de beneficência deve ser 
eliminada. Nos Estados-Membros em que 
tal prejudique os preços da energia, os 
agregados familiares de baixos 
rendimentos e as organizações de 
beneficência devem ser compensadas 
através de medidas sociais robustas e 
abrangentes.

Or. en

Alteração 32
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso do gás de petróleo liquefeito (18) No caso do gás de petróleo liquefeito 
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(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.

(GPL) utilizado como carburante, 
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 
esse combustível, 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.

Or. de

Alteração 33
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A presente directiva tem por 
objectivo facilitar a consecução dos 
objectivos gerais das políticas da União 
em matéria de energia e clima. A 
integração do sector da aviação no regime 
de comércio de licenças de emissão da UE 
através da Directiva 2008/101/CE reflecte 
a ambição de reduzir os gases com efeito 
de estufa provenientes do referido sector. 
Caso, até 31 de Dezembro de 2011, não 
tenha sido alcançado nenhum acordo 
internacional que inclua as emissões 
marítimas internacionais nos seus 
objectivos de redução, a Comissão 
proporá medidas tendentes a incluir tais 
emissões no compromisso assumido pela 
União em matéria de redução de gases 
com efeito de estufa. Permitir aos 
Estados-Membros que tributem os 
produtos energéticos utilizados nos 
sectores dos transportes aéreos e 
marítimos como qualquer produto 
energético destinado ao sector dos 
transportes é essencial para criar 
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igualdade de condições de concorrência, 
para a independência energética da União 
Europeia e como incentivo à eficiência 
energética.

Or. en

Justificação

Não é necessário proibir aos Estados-Membros a tributação dos produtos energéticos 
utilizados na navegação aérea e marítima enquanto tal se processar sob a observância das 
obrigações jurídicas internacionais neste domínio.

Alteração 34
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Importa, contudo, prever uma 
derrogação para o gás natural e o 
biometano utilizados como combustíveis 
no sector dos transportes, visto que estes 
devem prestar um contributo fundamental 
à consecução da meta de 10% de energias 
renováveis no sector dos transportes. Isto 
justifica uma derrogação à tributação 
energética, pelo menos até ter sido 
alcançado o objectivo da UE. Além disso, 
uma excepção como esta serve para 
diversificar as fontes energéticas no sector 
dos transportes, que depende na sua 
quase totalidade dos produtos do petróleo, 
assim incrementando a segurança do 
aprovisionamento.

Or. de

Alteração 35
Marita Ulvskog
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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 para fins que não de 
recreio. Esta obrigação não se coaduna 
com os objectivos gerais da União 
Europeia em matéria de ambiente, o 
princípio da subsidiariedade ou o 
objectivo de criar condições equitativas na 
tributação energética. Por conseguinte, 
deve ser suprimida, no respeito dos 
acordos internacionais bilaterais e 
multilaterais, bem como do facto de que o 
sector da aviação será e o sector marítimo 
poderá vir a ser integrado no regime de 
comércio de licenças de emissão da UE.

Or. en

Alteração 36
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 19
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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) No interesse da coerência fiscal entre 
modos de transporte e da redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, os 
Estados-Membros devem ser livres de 
tributar os produtos energéticos utilizados 
na navegação aérea e marítima, desde que 
respeitadas as disposições da presente 
directiva e do direito da União ou 
internacional aplicáveis. Tendo em vista 
evitar a produção de electricidade a partir 
de combustíveis a bordo de uma 
embarcação que esteja atracada, bem 
como a poluição local do ar circundante, 
os Estados-Membros devem 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

Dadas as suas vantagens comparativamente à produção de produção de electricidade a 
partir de combustíveis a bordo de uma embarcação, deve aplicar-se uma isenção à 
electricidade da rede terrestre.

Alteração 37
Edit Herczog
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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 
relacionada com o CO2, o tratamento dos 
sectores em causa deve ser alinhado com as 
regras aplicáveis aos sectores industriais. A 
receita fiscal resultante deve ser reciclada 
para aumentar e desenvolver a eficiência 
energética do sector em causa.

Or. hu

Justificação

A disparidade entre sectores de diferentes países continuará a aumentar se cada um dos 
Estados-Membros utilizar a receita fiscal que acumula desta forma para finalidades 
diferentes. Visto que o principal objectivo da proposta do Conselho é cumprir com as 
obrigações da UE em matéria de emissões de gases com efeito de estufa, no período que 
termina em 2020, esta alteração ajudará a alcançar os objectivos.

Alteração 38
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O artigo 15.º, n.º 3, da Directiva (20) O artigo 15.º, n.º 3, da Directiva 
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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.

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. Por conseguinte, 
convém eliminar estas isenções.

Or. en

Alteração 39
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Os fenómenos de "turismo para 
abastecimento de carburante" no sector 
do transporte rodoviário de mercadorias e 
o “tankering” (transportar a bordo da 
aeronave uma quantidade de combustível 
superior à necessária para uma etapa de 
voo) no sector da aviação comercial 
distorcem o mercado interno e tornam 
desvantajosa para os Estados-Membros a 
aplicação de níveis de tributação mais 
elevados do que noutros países. Uma 
forma de abordar este problema poderia 
ser a mudança, no todo ou em parte, do 
actual sistema de tributação das 
quantidades de carburantes para 
transporte adquiridos a nível nacional 
para um sistema de tributação destes 
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carburantes com base nas quantidades 
realmente utilizadas no território de cada 
Estado-Membro. A fim de obter um 
retrato mais fiel desta solução alternativa, 
a Comissão deveria apresentar um 
relatório sobre a exequibilidade e o 
impacto esperado dessa mudança.

Or. en

Alteração 40
Edit Herczog

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 relacionada com o CO2 em 
função da evolução do preço de mercado 
das licenças de emissão da UE, do êxito 
dos esforços de utilização das receitas 
fiscais para aumentar a eficiência 
energética do sector, do impacto da 
inovação e do desenvolvimento 
tecnológico e da 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. hu

Justificação

É necessário controlar o modo de utilização das receitas fiscais nos termos da directiva e a 
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racionalidade dessa utilização.

Alteração 41
Marita Ulvskog

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, 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

Alteração 42
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 (28) De três em três anos, e pela primeira 
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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.

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. Deve ser elaborada e 
regularmente revista uma lista dos 
sectores ou subsectores considerados 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono, em especial tendo em conta a 
disponibilidade de novos dados.

Or. en

Justificação

O número limitado de sectores e instalações afectados pela fuga de carbono não justifica, na 
realidade, uma legislação específica. No entanto, deve ser mantido um inventário. Os 
Estados-Membros podem compensar, mercê de auxílios estatais, os riscos comprovados de 
fugas de carbono nas indústrias com utilização intensiva de energia devido à tributação da 
energia.

Alteração 43
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 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 de produtos energéticos e 
electricidade. Estabelece um conjunto de 
regras obrigatórias que os Estados-
Membros devem observar quando 
aplicarem tributação nacional nestes 
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domínios. Estabelece uma estrutura de 
definição e referência para os respectivos 
combustíveis, níveis mínimos de 
tributação, princípios sobre o modo como 
as taxas de tributação devem relacionar-
se e actualizar-se mutuamente, um 
sistema de coordenação da tributação 
energética com o regime de regime de 
comércio de licenças de emissão da UE, 
uma série de modalidades de supressão e 
isenção, bem como disposições sobre o 
modo como a legislação neste domínio 
deve continuar a ser desenvolvida.

Or. en

Alteração 44
Silvia-Adriana Ţicău

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. Os Estados-Membros devem tributar os 
produtos energéticos e a electricidade de 
acordo com o disposto na presente 
directiva, garantindo produtos e serviços a 
preços acessíveis e eliminando o risco de 
os cidadãos ficarem expostos à pobreza 
energética. Deveriam ser efectuados 
estudos de impacto para o efeito.

Or. ro

Justificação

O principal objectivo da União Europeia é garantir o bem-estar dos cidadãos.

Alteração 45
Silvia-Adriana Ţicău
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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.
A receita obtida com a tributação aplicada 
ao CO2 nos termos do anexo I deve ser 
utilizada pelos Estados-Membros para 
financiar as medidas de aumento da 
eficiência energética e de redução da 
poluição.

Or. ro

Alteração 46
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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 

A tributação relacionada com o CO2 
aplicável aos combustíveis não produzidos 
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 
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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.

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 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 do CO2 
para os biocombustíveis e os biolíquidos 
que permitem uma redução das emissões 
de gases com efeito de estufa de, pelo 
menos, 35 % deve vigorar 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

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser impedidos de aplicar impostos sobre as emissões de 
CO2 aos combustíveis produzidos a partir da biomassa quando estes não cumpram os 
critérios de sustentabilidade consignados na Directiva 2009/28/CE.

Alteração 47
Krišjānis Kariņš

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

(h) Os produtos abrangidos pelos códigos 
NC 2909 19 10 e 3824 90 91;

(h) Os produtos abrangidos pelos códigos 
NC 2909 19 10, 3824 90 91 e 3824 90 97;

Or. lv

Alteração 48
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

(j) Os produtos abrangidos pelos códigos 
NC 2909 19 90 e 3823 19 90 e 3824 90 97, 
quando destinados a serem utilizados como 
carburante ou combustível para 
aquecimento.

(j) Os produtos abrangidos pelos códigos 
NC 2909 19 90 e 3823 19 90, quando 
destinados a serem utilizados como 
carburante ou combustível para 
aquecimento.

Or. lv

Alteração 49
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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. O mais tardar em 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 utilizadas na produção de 
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electricidade e acrescentar as varas de 
combustível nuclear aos produtos 
energéticos previstos no n.º 1 do presente 
artigo. Tal aplica-se sem prejuízo do 
disposto nos planos de eliminação 
progressiva dos Estados-Membros.”

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 50
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 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

Convém adoptar uma abordagem coerente relativamente a todos os produtos energéticos.
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Alteração 51
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/96/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) electricidade, produtos e serviços de 
energia utilizados para consumo 
doméstico pelos cidadãos europeus para a 
preparação e conservação da alimentação 
diária e para assegurar um ambiente 
saudável, garantindo uma temperatura 
ideal do ar (cerca de 20.° C);

Or. ro

Alteração 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/96/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) electricidade utilizada para 
bombeamento de água para irrigação;

Or. ro

Alteração 53
Krišjānis Kariņš

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

- electricidade, quando corresponder a 
mais de 50 % do custo de um produto. 
Entende-se por “custo de um produto”, o 
somatório de todas as aquisições de bens e 
serviços, acrescidos das despesas de 
pessoal e do consumo de capital fixo, a 
nível da empresa. Este custo calcula-se 
como valor médio por unidade. 
Entende-se por “custo da electricidade”, o 
valor real de aquisição da electricidade ou 
o custo da sua produção, se for produzida 
na empresa.

Or. lv

Alteração 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(b) São aditados os n.ºs 3 e 4 seguintes Suprimido

Or. ro

Justificação

Ao restringir a liberdade dos Estados-Membros de definirem a sua política fiscal, esta 
disposição atenta contra o princípio da subsidiariedade. 

Alteração 55
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 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.

Suprimido

Or. de

Alteração 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro
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Justificação

Ao restringir a liberdade dos Estados-Membros de definirem a sua política fiscal, esta 
disposição atenta contra o princípio da subsidiariedade. 

Alteração 57
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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 obrigatória é 
integralmente aplicável a partir de 1 de 
Janeiro de 2023 e até essa data deverá ser 
gradualmente introduzida em duas 
etapas:

a) A partir de 1 de Janeiro de 2018, os 
Estados-Membros garantirão que os 
níveis mínimos nacionais de todos os 
carburantes sejam, no máximo, 15% 
inferiores aos de outros carburantes;
(b) A partir de 1 de Janeiro de 2021, os 
Estados-Membros garantirão a fixação de 
um nível equitativo de tributação 
relacionada com o CO2 para todos os 
motores carburantes e que o nível mínimo 
da tributação geral do consumo de 
energia para qualquer carburante 
individual seja, no máximo, 5% inferior 
ao de outros carburantes.
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Or. en

Alteração 58
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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 os combustíveis 
fósseis e não fósseis ou para os produtos 
energéticos que se insiram noutra 
categoria em relação a uma dada 
utilização, são fixados níveis mínimos de 
tributação iguais para os produtos de 
ambas as 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

Alteração 59
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das isenções, 3. Sem prejuízo das isenções, 
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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.

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, o mais 
tardar, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Or. en

Justificação

A neutralidade técnica é a força motriz de custos fundamental para a eficiência energética e 
as reduções de emissões de CO2, pelo que este princípio deve ser aplicado o mais cedo 
possível, embora no respeito das diferentes situações verificadas nos Estados-Membros.

Alteração 60
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Justificação

Ao restringir a liberdade dos Estados-Membros de definirem a sua política fiscal, esta 
disposição atenta contra o princípio da subsidiariedade. 
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Alteração 61
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Justificação

Ao restringir a liberdade dos Estados-Membros de definirem a sua política fiscal, esta 
disposição atenta contra o princípio da subsidiariedade. 

Alteração 62
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 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 

Suprimido
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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. de

Alteração 63
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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.

Or. en

Alteração 64
Silvia-Adriana Ţicău

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 Suprimido
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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. ro

Justificação

Ao restringir a liberdade dos Estados-Membros de definirem a sua política fiscal, esta 
disposição atenta contra o princípio da subsidiariedade. 

Alteração 65
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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.

Estes 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.

Os níveis mínimos de tributação 
relacionada com o CO2 fixados na 
presente directiva são adaptados de três 
em três anos, a contar de 1 de Julho de 
2016, a fim de serem compatíveis com o 
mais elevado dos dois seguintes valores:
a) O valor real actual do nível de base de 
CO2, calculado mediante o aumento ou o 
decréscimo do valor de base, em euros, 
por via de alteração percentual nos 
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últimos três anos civis no índice 
harmonizado de preços no consumidor, 
com exclusão da energia e dos produtos 
alimentares não transformados, publicado 
pelo Eurostat.
b) O preço médio de CO2 no âmbito do 
regime de comércio de licenças de 
emissão da UE nos 18 meses que 
precedem o alinhamento, calculado em 
conformidade com a fórmula a especificar 
pela Comissão com base no relatório de 
2015 referido no artigo 29.º.
Não deve ser realizado nenhum 
alinhamento caso a modificação desde o 
último alinhamento de ambos estes 
valores seja inferior a 0,5%.
Se a União Europeia decidir da redução 
dos níveis de emissões de gases com efeito 
de estufa até 2020, em mais de 20 % 
comparativamente aos níveis atingidos em 
1990, a Comissão apresentará, o mais 
tardar três meses após essa decisão ter 
sido tomada, um relatório contendo 
recomendações de adaptações a esta 
Directiva para o cumprimento dos novos 
objectivos. O mais tardar, seis meses após 
a publicação desse relatório, o Conselho 
tomará uma decisão sobre o procedimento 
a seguir para adaptar o nível de base de 
CO2 às novas circunstâncias.
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

Alteração 66
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 4 – alínea b)
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Directiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O gás natural e o biometano 
utilizados como combustíveis no sector 
dos transportes estão isentos de 
tributação, no mínimo até que a 
proporção de energias renováveis no 
sector dos transportes tenha alcançado 
10%. A Comissão observará 
continuamente a tendência do mercado e 
apresentará uma proposta legislativa 
adequada na primeira oportunidade.

Or. de

Alteração 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 5 – proémio

Texto da Comissão Alteração

«Desde que respeitem os níveis mínimos 
de tributação previstos na presente 
directiva, podem ser aplicadas pelos 
Estados-Membros, sob controlo fiscal, 
taxas diferenciadas de tributação geral do 
consumo de energia nos seguintes casos:»

5. «Desde que respeitem os níveis mínimos 
de tributação estabelecidos em 
conformidade com a presente directiva, 
podem ser aplicadas pelos Estados-
Membros, sob controlo fiscal, taxas 
diferenciadas de tributação geral do 
consumo de energia nos seguintes casos:»

Or. ro

Alteração 68
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6 – proémio
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Directiva 2003/96/CE
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(6) O artigo 7.º passa a ter a seguinte 
redacção:

(6) O n.º 1 do artigo 7.º passa a ter a 
seguinte redacção:

Or. es

Alteração 69
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem fazer 
uma distinção entre o gasóleo utilizado 
como carburante para fins comerciais e 
para fins não comerciais, desde que sejam 
respeitados os níveis mínimos 
comunitários e que a taxa aplicável à 
utilização comercial do gasóleo utilizado 
como carburante não desça abaixo do 
nível nacional de tributação vigente em 1 
de Janeiro de 2003, não obstante 
quaisquer derrogações ao disposto na 
presente directiva relativamente a esta 
utilização.

Or. fi

Justificação

Em matéria de tributação de gasóleo, a distinção entre utilização comercial e privada deve 
continuar a ser admissível. Uma taxa de tributação inferior para fins comerciais tem 
relevância económica porque os custos de transporte representam uma parte substancial da 
estrutura de custos da empresa, especialmente em países onde as distâncias são grandes.
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Alteração 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. O mais tardar até 1 de Janeiro de 
2019, o Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
Comissão, os níveis mínimos da 
tributação aplicáveis ao gasóleo para um 
período ulterior que terá início em 1 de 
Janeiro de 2020.

Or. ro

Alteração 71
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. 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 e com um peso total em 
carga permitido não inferior a 7,5 
toneladas;
b) Transporte de passageiros, regular ou 
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ocasional, por um veículo automóvel das 
categorias M2 ou M3, tal como definidas 
na Directiva 70/156/CEE, de 6 de 
Fevereiro de 1970, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à homologação dos veículos a 
motor e seus reboques.

Or. fi

Alteração 72
Edit Herczog

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. 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 e a receita fiscal resultante deve ser 
reciclada para aumentar e desenvolver a 
eficiência energética do sector em causa.

Or. hu

Justificação

Importa que a tributação não seja utilizada livremente pelos Estados-Membros, mas sim 
delimitada para ser utilizada neste sector de que resulta, visto que até à data a indústria 
investiu em I&D para proteger o ambiente e que convém recuperar este investimento, ao 
passo que a actualização dos objectivos de utilização enunciados no n.º 2 é passível de 
reduzir ainda mais a emissão de poluentes e que é possível, mediante os investimentos 
realizados com a ajuda da receita fiscal, impulsionar a indústria, assim criando postos de 
trabalho.

Alteração 73
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/96/CE
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar até 1 de Janeiro de 
2019, o Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
Comissão, os níveis mínimos da 
tributação aplicáveis ao gasóleo para um 
período ulterior que terá início em 1 de 
Janeiro de 2020.

Or. ro

Alteração 74
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/96/CE
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar até 1 de Janeiro de 
2019, o Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
Comissão, os níveis mínimos da 
tributação aplicáveis ao gasóleo para um 
período ulterior que terá início em 1 de 
Janeiro de 2020.

Or. ro

Alteração 75
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/96/CE
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar até 1 de Janeiro de 
2019, o Conselho, deliberando por 
unanimidade após consulta ao 
Parlamento Europeu, decidirá, com base 
num relatório e numa proposta da 
Comissão, os níveis mínimos da 
tributação aplicáveis ao gasóleo para um 
período ulterior que terá início em 1 de 
Janeiro de 2020.

Or. ro

Alteração 76
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 11
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

O artigo 14.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Até 31 de Dezembro de 2020, os 
Estados-Membros isentam a tributação da 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.
(Esta alteração visa substituir as restantes 
partes do artigo 14.º (n.ºs 1 a 3 e todos os 
números))

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a tributar os combustíveis destinados à 
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navegação aérea e marítima e a electricidade utilizada para produção de electricidade, mas 
deve haver uma isenção temporária para os navios atracados nos portos.

Alteração 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

«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 práticas abusivas:

1. «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 prevenir a pobreza 
energética e a impedir a fraude ou evasão 
fiscais ou práticas abusivas:

Or. ro

Alteração 78
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 11 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.º 1 – alíneas b) e c) Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

 [....] ii-A) As alíneas b) e c) são suprimidas.

Or. en
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Alteração 79
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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.

Or. en

Alteração 80
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

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.

Suprimido

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 
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período do presente número é o 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2005 
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.

Or. en

Justificação

O número limitado de sectores e instalações afectados pela fuga de carbono não justifica, na 
realidade, esta solução. Os Estados-Membros devem compensar, mercê de auxílios estatais, 
os riscos comprovados de fugas de carbono nas indústrias com utilização intensiva de 
energia devido à tributação da energia.
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Alteração 81
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

(-i) É aditada a seguinte alínea:
“b–A) Até 1 de Janeiro de 2023, a 
electricidade utilizada para carregar 
veículos eléctricos e híbridos utilizados 
para o transporte rodoviário.”

Or. en

Alteração 82
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) As alíneas f) e h) são suprimidas e a 
alínea i) passa a ter a seguinte redacção:

Or. en

Justificação

Em conformidade com o princípio de subsidiariedade, os Estados-Membros devem ter 
capacidade para estabelecer para si próprios os níveis adequados de tributação da 
navegação marítima ou aérea.

Alteração 83
Silvia-Adriana Ţicău



PE475.896v01-00 52/70 AM\882925PT.doc

PT

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

(h) Electricidade, gás natural, carvão, 
combustíveis sólidos e outros 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 utilização pode ser 
considerada nula;

Or. ro

Alteração 84
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.° 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, 
a tributação a aplicar é proporcional a cada 

(h) Até 1 de Janeiro de 2018, electricidade, 
gás natural, carvão e combustíveis sólidos
consumidos pelos agregados familiares 
e/ou utilizados por organizações de 
beneficência reconhecidas pelo Estado-
Membro interessado. No caso das referidas 
organizações de beneficência, os Estados-
Membros podem 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 
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tipo de utilização. Se uma das utilizações 
for insignificante, essa utilização pode ser 
considerada nula;

tipo de utilização. Se uma das utilizações 
for insignificante, essa utilização pode ser 
considerada nula;

Or. en

Alteração 85
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.° 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, GPL utilizado 
como carburante;

Or. de

Alteração 86
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 13 – alínea a) – subalínea i)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 15 – n.° 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 87
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) É aditada a seguinte alínea:
"(l-A) O gás natural e o biometano 
utilizados como combustíveis no sector 
dos transportes estão isentos de 
tributação, no mínimo até que a 
proporção de energias renováveis no 
sector dos transportes tenha alcançado 
10%. A Comissão observará 
continuamente a tendência do mercado e 
apresentará uma proposta legislativa 
adequada na primeira oportunidade.

Or. de

Alteração 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

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. ro

Alteração 89
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.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

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) e g) a 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 à conservação da 
energia e promoveria igualmente o desenvolvimento de soluções de aquecimento distritais 
mais eficientes, o que distorceria o Regime de Comércio de Emissões da UE. As receitas 
geradas por toda a tributação energética deveriam ser utilizadas para apoiar os grupos mais 
desfavorecidos da sociedade e para apoiar as medidas de poupança energética.

Alteração 90
Marita Ulvskog

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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Alteração 91
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

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.

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 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 que pode descer até 
zero aos produtos energéticos ou à
electricidade utilizados para irrigação, 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.

Or. ro

Alteração 93
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 13 – ponto 1 – alínea a) a 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, 
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:

«Até 1 de Janeiro de 2023, 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 ou, no caso dos 
carburantes, detiverem uma quota de 
mercado inferior a 5%:
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Or. de

Alteração 94
Silvia-Adriana Ţicău

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 2030 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 de
redução dos níveis mínimos de tributação 
relacionada com o CO2, equiparados aos 
previstos no anexo I.»

Or. ro

Alteração 95
Marita Ulvskog

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, 

5. A Bulgária, a República Checa, a 
Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, a 
Polónia, a Roménia e a Eslováquia podem, 
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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.

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

Alteração 96
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o seguinte n.º 1-A:
“1-A. O mais tardar seis meses a contra 
da data de adopção da presente directiva, 
a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre as condições prévias para alguns ou 
todos os Estados-Membros passarem de 
um sistema em que os carburantes são 
tributados em função do carburante 
utilizado em vez do carburante abastecido. 
O relatório será acompanhado, sendo o 
caso, de propostas de alteração da 
legislação da UE e incluirá avaliações 
abrangentes do impacto na 
subsidiariedade fiscal, nas emissões de 
gases com efeito estufa, na independência 
energética e no crescimento económico."
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Or. en

Justificação

A fim de superar o problema do "turismo para abastecimento de carburante", já é altura de 
considerar a opção de tributar o carburante utilizado em consonância com o modelo 
norte-americano do IFTA ("International Fuel Tax Agreement").

Alteração 97
Judith A. Edit Herczog, Kathleen Van Brempt 

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É inserido o seguinte n.º 1-A:
"1-A. O mais tardar seis meses a contra 
da data de adopção da presente directiva, 
a Comissão apresenta ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu um relatório sobre 
as condições prévias para que alguns ou 
todos os Estados-Membros passem para 
um sistema em que os carburantes 
utilizados nos transportes sejam 
tributados em função do volume de 
carburante consumido e não em função 
do carburante abastecido, como é 
actualmente o caso. O relatório será 
acompanhado, sendo o caso, de propostas 
de alteração da legislação da UE e 
incluirá avaliações abrangentes do 
impacto na subsidiariedade fiscal, nas 
emissões de gases com efeito estufa, na 
independência energética e no 
crescimento económico."

Or. en

Alteração 98
Marita Ulvskog
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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 seguinte número:
"6-A. O mais tardar dois anos a contra da 
data de adopção da presente directiva, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a exequibilidade e o impacto 
esperado da mudança, no todo ou em 
parte, do actual sistema de tributação das 
quantidades de carburantes para 
transporte adquiridos a nível nacional 
para um sistema de tributação destes 
carburantes com base nas quantidades 
realmente utilizadas no território de cada 
Estado-Membro. Caso seja adequado, o 
relatório será acompanhado das 
respectivas propostas legislativas.”

Or. en

Alteração 99
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2003/96/CE
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 2.º, n.º 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado.

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 2.º, n.º 5, é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos.

Or. ro

Alteração 100
Silvia-Adriana Ţicău
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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 Conselho e ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva e o impacto da sua 
aplicação sobre a economia da União e o 
bem-estar dos cidadãos. Caso a análise do 
impacto da aplicação da presente directiva 
aponte para a necessidade de a mesma ser 
alterada, a Comissão deve submeter uma 
proposta para a sua alteração.

Or. ro

Alteração 101
Marita Ulvskog

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 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

Alteração 102
Silvia-Adriana Ţicău
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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 deve ter em conta o impacto sobre 
o preço dos bens e serviços e a pobreza 
energética entre a população dos Estados-
Membros, o bom funcionamento do 
mercado interno, o valor real dos níveis 
mínimos da tributação e os grandes 
objectivos do Tratado.

Or. ro

Alteração 103
Marita Ulvskog

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

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, ao impacto 
sobre as emissões prejudiciais ou 
potencialmente prejudiciais que não as do 
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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.

CO2, à utilização da electricidade no sector 
dos transportes e à 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.

Or. en

Alteração 104
Edit Herczog

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 deve ter em conta o bom 
funcionamento do mercado interno, o valor 
real dos níveis mínimos da tributação e os 
grandes objectivos do Tratado, bem como 
o êxito dos esforços de utilização das 
receitas fiscais para aumentar a eficiência 
energética do sector .

Or. hu
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Alteração 105
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – parágrafo 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 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 afectados pela fuga de carbono não justifica, na 
realidade, uma legislação específica. No entanto, deve ser mantido um inventário. Os 
Estados-Membros podem compensar, mercê de auxílios estatais, os riscos comprovados de 
fugas de carbono nas indústrias com utilização intensiva de energia devido à tributação da 
energia.

Alteração 106
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Tributação relacionada com o CO2 Tributação relacionada com o CO2 

1 Janeiro 2013 1 Janeiro 2013
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2
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20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificação

Coadunada com os objectivos da UE no domínio do clima, 30 €/t são um mínimo adequado.

Alteração 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – Quadro A – Coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Tributação relacionada com o CO2 Tributação relacionada com o CO2 

1 de Janeiro de 2013 1 de Janeiro de 2013
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro

Alteração 108
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – Quadro A – Coluna 5
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Texto da Comissão Alteração

Tributação geral do consumo de energia Suprimido
1 Janeiro de 2018
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ

Or. ro

Alteração 109
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro A – linha 7

Texto da Comissão
Gás natural
Códigos NC 
2711 11 00 e 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ

Alteração
Gás natural

Códigos NC 
2711 11 00 e 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

7Or. en

Alteração 110
Sari Essayah

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – Quadro A – linha 5-A (nova)
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Texto da Comissão

Alteração
Gasóleo para fins 
comerciais

20 €/t CO2 8.2€/GJ 8.2€/GJ  8.2€/GJ 

Or. fi

Justificação

Uma taxa de tributação inferior para fins comerciais tem relevância económica porque os 
custos de transporte representam uma parte substancial da estrutura de custos da empresa, 
especialmente em países onde as distâncias são grandes.

Alteração 111
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro B – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Tributação relacionada com o CO2 Tributação relacionada com o CO2 
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificação

Coadunada com os objectivos da UE em matéria de clima, 30 €/t são um mínimo adequado.

Alteração 112
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – Quadro B – Coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Tributação relacionada com o CO2 Tributação relacionada com o CO2 

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro

Alteração 113
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – quadro C – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Tributação relacionada com o CO2 Tributação relacionada com o CO2 
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificação

Coadunada com os objectivos da UE em matéria de clima, 30 €/t são um mínimo adequado.
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Alteração 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – Quadro C – Coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Tributação relacionada com o CO2 Tributação relacionada com o CO2 
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro


