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Comissão dos Assuntos Jurídicos

15.6.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(51/2011)

Assunto: Parecer fundamentado da Assembleia Nacional da República da Bulgária sobre a 
proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 2003/976/CE que 
reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da 
electricidade
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, dirigir aos presidentes 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 
exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao princípio 
da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é a
comissão competente em matéria de observância do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado da Assembleia Nacional da 
República da Bulgária sobre a proposta em referência.
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ANEXO

REPÚBLICA DA BULGÁRIA
XLI ASSEMBLEIA NACIONAL

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS
E DE SUPERVISÃO DOS FUNDOS EUROPEUS

RELATÓRIO

sobre a 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 (СОМ (2011)169, n.º 102-00-31/1.06.2011)

I. Na sua reunião de 10 de Junho de 2011, a Comissão dos Assuntos Europeus e de 
Supervisão dos Fundos Europeus apreciou a 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 (СОМ (2011)169), proposta que figura como ponto 7 no
programa de trabalho anual da Assembleia Nacional em matéria de assuntos europeus (2010).

II. A tributação dos produtos energéticos e da electricidade na União Europeia é 
regulada pela Directiva 2003/96/CЕ do Conselho, que especifica os produtos tributáveis e fixa 
as taxas mínimas de imposto aplicáveis em função do tipo de utilização a que se destinam.

Com a revisão do tratamento fiscal dos diversos tipos de energia pretende-se reestruturar e 
reequilibrar os fundamentos da sua tributação. O objectivo é eliminar as distorções do 
mercado único resultantes da duplicação de legislação existente, e aumentar a eficiência 
energética da economia europeia.

Propõe-se que a taxa mínima de imposto integre duas componentes distintas. A 
primeira, a introduzir em todos os sectores actualmente não abrangidos pelo regime de 
comércio de licenças de emissão, com excepção dos biocombustíveis, prende-se com as 
emissões de carbono geradas pelo produto energético, e foi fixada em 20 euros por tonelada. 
O período transitório para a introdução desta componente na Bulgária estende-se até 2020. A 
segunda componente baseia-se no teor energético de cada tipo de energia, sendo o respectivo 
nível mínimo de tributação fixado em 9,6 euros/GJ para os produtos energéticos utilizados 
como carburantes e em 0,15 euros/GJ para os combustíveis de aquecimento.

Propõem-se também alterações às normas em matéria de isenção de tributação, 
restringindo a possibilidade da sua concessão à componente energética do imposto. A
componente ligada às emissões de СO2 geradas só poderá ser suprimida para obviar ao risco 
de fuga de emissões de carbono. Prevê-se a adopção de um regime de eliminação gradual da
possibilidade de concessão de isenções de imposto para o gás natural e o GPL por parte dos 
Estados-Membros, a aplicação de taxas próximas do zero na tributação dos produtos 
energéticos e da electricidade consumidos nos seus sectores agrícolas, a aplicação de taxas
diferenciadas ao diesel utilizado na agricultura, e a abolição do imposto especial sobre o 
consumo de electricidade nos casos em que ele representar mais de 50% do custo de um 
produto manufacturado.
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Ao mesmo tempo, os Estados-Membros continuarão a dispor de flexibilidade na
concessão de isenções totais ou parciais por razões sociais. Prevê-se a possibilidade de não 
tributação do fornecimento de electricidade para aquecimento doméstico. São estabelecidos 
períodos de transição alargados para auxiliar a indústria a adaptar-se ao novo regime fiscal.

Caso seja adoptada, a directiva deverá entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2013.

III. De harmonia com o projecto de posição geral da República da Bulgária, a ratificar 
pelo Conselho dos Assuntos Europeus do Conselho de Ministros, a Bulgária saúda a nova 
estrutura de tributação proposta e a introdução de um sistema de diferenciação dos impostos 
sobre a energia relacionados com as emissões de СO2 e decorrentes da utilização de um dado 
combustível, e dos impostos sobre a energia baseados no teor energético dos produtos. Esta 
medida constitui um passo necessário no sentido de complementar o regime de comércio de 
licenças de emissão e em ordem à consecução da meta já fixada de, até 2020, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa em 20%, relativamente aos níveis de 1990.

A Bulgária apoia o alargamento do âmbito de aplicação da directiva, esperando ao 
mesmo tempo que a Comissão tome as providências necessárias com vista a assegurar um 
tratamento igual a todos os sectores em que a adopção da directiva é susceptível de gerar um
risco de fuga de carbono.

A Bulgária manifesta cepticismo quanto à alteração do nível mínimo de tributação, 
atendendo a que a proposta não reflecte as diferenças entre as situações da agricultura e 
sociais vigentes nos diversos Estados-Membros nem o impacto da introdução de taxas de 
tributação mais elevadas no consumidor e na inflação.

A Bulgária considera que qualquer alteração dos níveis mínimos de tributação das
duas componentes da nova estrutura proposta deve ser previamente ponderada e aprovada 
pelos Estados-Membros, deliberando por maioria absoluta.

IV. A proposta de directiva foi apreciada pela Comissão do Orçamento e das Finanças, 
na sua reunião de 8 de Junho de 2011.

A Comissão do Orçamento e das Finanças considera que com as alterações propostas se 
cria um quadro legislativo europeu claro, mediante o alargamento do âmbito de aplicação da
Directiva 2003/96/CE e a integração da componente relacionada com as emissões de СO2 na
tributação dos produtos energéticos.

A Comissão do Orçamento e das Finanças apoia o propósito da Bulgária de vir a ser
um dos Estados-Membros que beneficiarão do período de transição alargado, até 2020, onde 
não será aplicada a componente relacionada com as emissões de СO2 dos combustíveis usados 
para os fins previstos nos artigos 8.º e 9.º da directiva vigente.

A Comissão do Orçamento e das Finanças considera que a proposta de directiva é 
globalmente conforme com o princípio da subsidiariedade, mas que as regras relativas à
introdução das taxas mínimas de tributação propostas inspiram preocupação nessa matéria. 
No que se refere ao princípio da proporcionalidade, não considera que a proposta de directiva
vá além do necessário para a consecução dos objectivos definidos, mas entende que se 



PE467.155v01-00 4/5 CM\870471PT.doc

PT

justifica empreender uma avaliação suplementar para avaliação dos encargos administrativos 
e financeiros adicionais que ela gerará.

Atento o exposto, a Comissão do Orçamento e das Finanças apoia a proposta de 
alargamento do âmbito de aplicação da directiva e a integração de 8 impostos sobre produtos 
energéticos na componente relacionada com as emissões de CO2, mas não apoia as alterações 
respeitantes à introdução das taxas mínimas de tributação propostas, nem a proposta com vista 
à sua actualização trienal, em função da evolução do índice harmonizado de preços no
consumidor.

V. Na sequência do debate realizado em 10 de Junho de 2011 sobre a proposta de 
directiva do Conselho, de 13 de Abril de 2011, que reestrutura o quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da electricidade (СОМ (2011)169), a Assembleia 
Nacional da República da Bulgária emitiu, através da Comissão dos Assuntos Europeus e de 
Supervisão dos Fundos Europeus, o seguinte parecer fundamentado, destinado às Instituições 
europeias:

1. Ao abordar as questões, actualmente inscritas na agenda europeia, relacionadas com 
a reforma da governação económica da UE e com o mercado único, e as medidas coordenadas 
tendentes a combater os efeitos da crise económica global, a Comissão dos Assuntos 
Europeus e de Supervisão dos Fundos Europeus manifestou repetidamente a sua opinião 
acerca da prossecução de uma política fiscal comum a nível comunitário, que é a de que se 
deve ter o cuidado de garantir que quaisquer alterações não afectem a previsibilidade, a
estabilidade ou a competitividade do enquadramento económico;

2. A Comissão dos Assuntos Europeus e de Supervisão dos Fundos Europeus
considera que com as alterações propostas se cria um quadro legislativo europeu claro, 
mediante o alargamento do âmbito de aplicação da Directiva 2003/96/CE e a integração da
componente relacionada com as emissões de СO2 na tributação dos produtos energéticos.

3. A Comissão dos Assuntos Europeus e de Supervisão dos Fundos Europeus entende
que é de frisar que a Bulgária é um dos Estados-Membros que farão uso do período transitório
alargado, que expira em 2020, ao longo do qual não tributarão a componente ligada ao СO2
(para os restantes Estados-Membros a Directiva entrará em vigor em Janeiro de 2013);

4. A Comissão dos Assuntos Europeus e de Supervisão dos Fundos Europeus
considera que as alterações à directiva propostas agravam consideravelmente o risco de 
haver uma ‘Europa a duas velocidades’ e de uma clivagem ainda maior entre os países 
mais desenvolvidos da União e os novos Estados-Membros (não obstante o facto de se prever 
um período de transição até 2020):

5. A Comissão dos Assuntos Europeus e de Supervisão dos Fundos Europeus
considera que a proposta de directiva suscita problemas no plano da competitividade da 
economia europeia face a outras economias e na cena mundial;

6. Tendo considerado a proposta de directiva sob as perspectivas da
subsidiariedade e da proporcionalidade, a Comissão dos Assuntos Europeus e de 
Supervisão dos Fundos Europeus expressa a seguinte posição:



CM\870471PT.doc 5/5 PE467.155v01-00

PT

No que se refere ao princípio da subsidiariedade:

Embora parte das disposições da proposta de directiva seja conforme com o princípio da 
subsidiariedade, as normas relativas à introdução das taxas mínimas de tributação 
propostas violam esse princípio. A Comissão dos Assuntos Europeus e de Supervisão dos 
Fundos Europeus assinala os seguintes efeitos negativos potenciais sobre a economia
búlgara:

1) redução da competitividade da economia búlgara em virtude da sua elevada 
intensidade energética e da sua dependência dos produtos energéticos tradicionais;

2) potencial pressão inflacionista e subida do índice de preços no consumidor, 
reflectindo uma alta dos preços praticados no consumidor final;

3) pode considerar-se ainda que a introdução de taxas mínimas de tributação 
representa um desafio para a política fiscal nacional da República da Bulgária.

No que se refere ao princípio da proporcionalidade:

Embora a proposta de directiva não vá, em princípio, além do que é necessário para a 
consecução dos objectivos definidos, é de empreender uma avaliação suplementar para 
avaliação dos encargos administrativos e financeiros adicionais que ela gerará. Acresce 
que:

1. A avaliação das medidas propostas pela Comissão Europeia não é 
suficientemente exaustiva nem justifica de modo suficiente todas as potenciais
alterações;

2. Há o risco de o Estado ter de vir a desempenhar um papel redistributivo 
crescente no plano orçamental, o que é contrário às prioridades estratégicas da
Bulgária;

3. As empresas búlgaras dificilmente terão recursos ou capacidade para 
recuperarem o atraso que as separa dos Estados-Membros mais antigos na área da 
eficiência energética a médio prazo.

O presente relatório e os correspondentes pareceres foram adoptados por
unanimidade, com 9 votos a favor e nenhum contra.

MONIKA PANAYOTOVA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS E DE SUPERVISÃO 
DOS FUNDOS EUROPEUS


