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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo geral da proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 2003/96/CE que 
reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da electricidade 
(DTE) é a reestruturação da forma como a energia é tributada, a fim de apoiar o objectivo de 
avançar para uma economia hipocarbónica e energeticamente eficiente e evitar problemas que 
possam afectar o mercado interno. O objectivo da proposta é assegurar um tratamento 
coerente das fontes de energia, criar um quadro adaptado ao regime fiscal das energias 
renováveis e criar um quadro para a aplicação da tributação do CO2.

Com esta finalidade, a DTE revista propõe a divisão da taxa mínima de tributação dos 
produtos energéticos em duas partes, nomeadamente:

1. Tributação relacionada com o CO2, baseada nas emissões de CO2 do produto energético, 
fixada ao nível de 20 EUR por tonelada de CO2;

2. Tributação geral do consumo de energia, baseada no teor energético medido em GJ, 
independentemente do produto energético.

A posição do relator:

O relator da ITRE congratula-se, em princípio, com os objectivos gerais da revisão proposta 
da DTE, em particular com o objectivo de alinhar mais estreitamente a Directiva com os 
objectivos da UE em matéria de energia e de alterações climáticas. No entanto, o relator 
exprime a sua preocupação acerca do eventual efeito da proposta no poder discricionário que 
permite aos Estados-Membros seleccionarem o seu cabaz energético em conformidade com o 
disposto no Tratado de Lisboa. A proposta terá um impacto considerável na autonomia dos 
regimes de tributação da energia dos Estados-Membros, bem como nas empresas que operam 
no mercado energético. Por conseguinte, a acção a nível da UE deve ser justificada em 
pormenor e ser coerente com a base jurídica proposta. 

O relator frisa que a avaliação de impacto não contém uma "ficha com elementos 
circunstanciados" que permita apreciar a observância do princípio da subsidiariedade (e da 
proporcionalidade), conforme determina o artigo 5.º do Protocolo (n.º 2).  Embora a proposta 
se insira, de facto, no âmbito das competências partilhadas pela União e pelos 
Estados-Membros, o relator nota que a revisão proposta da DTE não se restringe, sob todos os 
aspectos, ao estritamente necessário para alcançar os objectivos e, de qualquer forma, as 
decisões devem ser tomadas tão próximo quanto possível dos cidadãos da UE. Os desvios em 
relação a esse princípio não devem ser aceites de ânimo leve, antes devem ser fundamentados 
de forma suficientemente pormenorizada e clara para que um cidadão da UE possa 
compreender as razões qualitativas e quantitativas conducentes à conclusão de que é 
necessária uma acção a nível da UE. 

O relator expressa também a sua preocupação face à eventualidade de alguns efeitos 
económicos e socioeconómicos da proposta de revisão da DTE.

O relator realça, em primeiro lugar, que quaisquer medidas relacionadas com a revisão da 
actual DTE devem ser objecto de uma análise minuciosa em termos do impacto nas 
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economias de cada Estado-Membro e, em segundo lugar, que a DTE revista deve propor 
soluções flexíveis e realistas adaptadas a cada uma das referidas economias. O relator recorda 
também que é necessário estabelecer períodos de transição realistas.

O relator lamenta que a proposta da Comissão não contemple de forma suficiente a política 
industrial. A revisão da DTE prevê uma tributação comum da energia baseada no teor 
energético dos combustíveis, o que exige alterações significativas quanto ao nível de 
tributação das diferentes fontes, na maioria dos Estados-Membros. É importante avaliar os 
impactos em todos os sectores industriais e empresariais, a fim de assegurar a competitividade 
europeia. A revisão da DTE não deve conduzir à desestabilização do mercado em virtude da
perda de emprego. Além disso, deve garantir-se a coerência com outras áreas de intervenção 
política. 

As taxas mínimas foram fixadas pela última vez em 2003 e o relator admite que há razões que 
justificam a sua revisão, para ter em conta a inflação acumulada e a necessidade de garantir 
que as referidas taxas continuam a constituir um quadro eficaz para o mercado único, que tem 
também em conta o impacto ambiental dos diferentes combustíveis. No entanto, o relator 
constata que a indexação automática das taxas mínimas retiraria aos Estados-Membros o 
controlo sobre o nível das futuras taxas mínimas da UE. O relator receia igualmente que a 
aplicação da directiva, com a redacção que lhe foi dada pela Comissão Europeia, resulte no 
agravamento dos preços, por exemplo, do carvão, do gás natural, do combustível para 
aquecimento e do gasóleo, e tenha um impacto social negativo directo devido ao aumento dos 
preços dos produtos para aquecimento e dos produtos manufacturados que será suportado 
pelos consumidores finais. Um ajustamento automático na tributação geral sobre o consumo 
de energia pode expor o consumidor final a encargos injustificáveis e desproporcionados. O 
relator recorda que os preços dos combustíveis já subiram fortemente nos últimos anos. 

O relator receia que, na proposta de revisão da DTE, a flexibilidade limitada que resta aos 
Estados-Membros tenha como consequência um aumento dos custos de energia e dos 
combustíveis em sectores como a agricultura, a horticultura, a piscicultura e a silvicultura.

O relator mantém que os Estados-Membros devem estar em condições de determinar a 
estrutura dos seus impostos nacionais bem como a relação entre as taxas de tributação 
nacionais dos produtos energéticos. O relator recorda que a legislação europeia sobre 
qualidade do ar e sobre o CO2 tem exigido investimentos avultados, razão pela qual, por 
exemplo, a tributação diferenciada do gasóleo e da gasolina deve continuar a constituir um 
incentivo fiscal ao gasóleo por este implicar uma tecnologia mais eficiente em termos 
energéticos e uma maior redução de CO2 do que a gasolina, não devendo a tributação sobre o 
gasóleo ser superior à tributação sobre a gasolina.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) No interesse da neutralidade fiscal, 
devem ser aplicáveis 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 equivalentes de 
tributação nacional em relação a todos os 
produtos em causa. Se necessário, devem 
ser previstos períodos transitórios.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem estar em condições de determinar a estrutura dos seus impostos 
nacionais, bem como a relação entre as taxas de tributação nacionais dos produtos 
energéticos.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O artigo 15.º, n.º 3, da Directiva 
2003/96/CE permite aos 
Estados-Membros aplicar a trabalhos 
agrícolas, hortícolas e piscícolas e ainda à 
silvicultura não só as disposições 
aplicáveis em geral às utilizações 
profissionais, mas também um nível de 
tributação que pode descer até zero. Uma 
análise dessa opção revelou que, no que 
respeita à tributação geral do consumo de 
energia, a sua manutenção seria 
contrária aos grandes objectivos 
estratégicos da União, a menos que esteja 
ligada a uma contrapartida que assegure 
progressos no domínio da eficiência 
energética. No que diz respeito à 
tributação relacionada com o CO2, o 
tratamento dos sectores em causa deve ser 
alinhado com as regras aplicáveis aos 
sectores industriais. 

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 15.º deve manter-se e os Estados-Membros devem ter a possibilidade de 
conservar um nível máximo de flexibilidade na definição dos níveis de tributação dos 
produtos energéticos que considerem mais adequados às especificidades da sua agricultura.
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Vide considerando 12.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido 

Or. en
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Justificação

Vide considerando 12.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A indexação automática das taxas mínimas retiraria aos Estados-Membros o controlo sobre 
o nível das futuras taxas mínimas da UE.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

Os níveis mínimos são adaptados 
automaticamente, aumentando ou 
diminuindo o montante de base em euros 
em função da variação percentual desse 
índice durante os três anos civis 
anteriores. Caso a taxa de variação 

Suprimido
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percentual verificada desde a última 
adaptação seja inferior a 0,5%, os níveis 
não são ajustados.

Or. en

Justificação

A indexação automática das taxas mínimas retiraria aos Estados-Membros o controlo sobre 
o nível das futuras taxas mínimas da UE.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem manter o controlo sobre o nível das futuras taxas mínimas da 
UE.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
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 

1. O Conselho, deliberando por 
unanimidade, após consulta ao 
Parlamento Europeu e com base num 
relatório e numa proposta da Comissão, 
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artigo são os fixados no quadro B do 
anexo I.

decidirá os níveis mínimos da tributação 
aplicáveis aos produtos utilizados como 
carburante para as utilizações previstas no 
n.º 2 do presente artigo.

Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Ver o n.º 1 do artigo 8.°

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 
Directiva 2003/96/CE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Ver o n.º 1 do artigo 8.°

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem aplicar um 
nível de tributação geral do consumo de 
energia que pode descer até zero ao 
consumo de produtos energéticos e 
electricidade utilizados nos trabalhos na 
agricultura, na horticultura, na aquicultura 
e na silvicultura. Os beneficiários devem 
estar sujeitos a convénios que devem 
conduzir a um aumento da eficiência 
energética grosso modo equivalente ao 
que seria alcançado caso se tivessem 
respeitado as taxas mínimas da União.

3. Os Estados-Membros podem aplicar um 
nível de tributação que pode descer até 
zero aos produtos energéticos ou à
electricidade utilizados nos trabalhos na 
agricultura, na horticultura, na aquicultura 
e na silvicultura.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem também poder aplicar, no futuro, um nível de tributação que 
pode descer até zero a trabalhos agrícolas, hortícolas e piscícolas e ainda à silvicultura.


