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Assunto: Parecer fundamentado das Cortes Gerais do Reino de Espanha, 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
(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.

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

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado das Cortes Gerais do Reino de Espanha, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

PARECER 1/2011 DA COMISSÃO MISTA PARA A UNIÃO EUROPEIA SOBRE A 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DE 
DIRECTIVA DO CONSELHO QUE ALTERA A DIRECTIVA 2003/96/CE, DO 
CONSELHO, QUE REESTRUTURA O QUADRO COMUNITÁRIO DE 
TRIBUTAÇÃO DOS PRODUTOS ENERGÉTICOS E DA ELECTRICIDADE [COM 
(2011) 169 FINAL] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 FINAL} {SEC (2011) 410 
FINAL}

ANTECEDENTES

A. O Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa de 2007, em vigor desde 1 de Dezembro de 
2009, instituiu um procedimento que permite aos parlamentos nacionais controlar a 
observância do princípio da subsidiariedade por parte das iniciativas legislativas. Esse 
Protocolo foi aplicado em Espanha pela Lei 24/2009, de 22 de Dezembro, que altera a Lei 
8/1994, de 19 de Maio. Em particular os seus novos artigos 3.º, alínea j), 5.º e 6.º da Lei 
8/1994 constituem a base jurídica do presente parecer.

B. A Proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 2003/96/CE, do Conselho, que 
reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da electricidade, foi 
aprovada pela Comissão Europeia e remetida para os parlamentos nacionais, que dispõem de 
um prazo de oito semanas para apreciar se a iniciativa obedece ao princípio da 
subsidiariedade, prazo esse que termina em 14 de Junho de 2011.

C. Em 10 de Maio de 2011, a Mesa e os Porta-Vozes da Comissão Mista para a União 
Europeia decidiram proceder à análise da iniciativa legislativa europeia indicada, designaram 
relatora a Senadora Eva Parera Escrichs e solicitaram ao Governo que apresentasse o relatório 
previsto no artigo 3.º, alínea j) da Lei 8/1994.

D. A Comissão Mista recebeu um relatório elaborado pelo Ministério da Economia e das 
Finanças, remetido pela Secretaria de Estado dos Assuntos Constitucionais e Parlamentares, 
bem como um documento do Parlamento Basco e outro do Parlamento das Canárias. Os 
relatórios dos Parlamentos autonómicos não questionam o respeito do princípio da 
subsidiariedade pela iniciativa legislativa europeia analisada. O relatório elaborado pelo 
Ministério da Economia e das Finanças lamenta a ausência de um estudo de análise de 
impacto adequado.

E. A Comissão Mista para a União Europeia, na sua reunião celebrada em 14 de Junho de 
2011, aprovou o presente

PARECER

1. O artigo 5.º do Tratado da União Europeia declara que «o exercício das competências da 
União rege-se pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.» O n.º 3 do referido 
artigo especifica que «Em virtude do princípio da subsidiariedade [...], a União intervém 
apenas se e na medida em que os objectivos da acção considerada não possam ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível 
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regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da acção considerada, 
ser mais bem alcançados ao nível da União.» O Protocolo relativo à aplicação dos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa de 2007, determina o 
objecto, os procedimentos e os efeitos da subsidiariedade por cuja observância os parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros devem velar a partir dessa data (artigos 5.º, n.º 3 e 12.º, 
alínea b) do TUE). 

2. A base jurídica da proposta legislativa analisada assenta no artigo 113.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia, segundo o qual, «o Conselho, deliberando por 
unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e após consulta ao 
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social, adopta as disposições respeitantes à 
harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de negócios, aos 
impostos especiais de consumo e a outros impostos indirectos, na medida em que essa 
harmonização seja necessária para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do 
mercado interno e para evitar as distorções de concorrência.»

3. A Directiva 2003/96/CE, de 27 de Outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário 
de tributação dos produtos energéticos e da electricidade («Directiva DTE») regulamenta 
vários aspectos fundamentais da tributação energética ao nível da UE. Como o quadro político 
em que a directiva se baseava mudou radicalmente desde 2003, por terem sido definidos 
objectivos políticos concretos e ambiciosos até 2020 nos domínios da energia e das alterações 
climáticas, a proposta actual tem por finalidade introduzir as adaptações necessárias em 
algumas das disposições básicas da Directiva DTE de 2003 e assegurar, desse modo, uma 
maior coerência na forma como os impostos poderão contribuir para um consumo de energia 
menor e mais limpo na UE.

No entender do Conselho, a redacção actual da Directiva DTE coloca alguns problemas que 
se pretende resolver com a aprovação da proposta objecto de análise. Em concreto, a proposta 
analisada visa alcançar os seguintes objectivos: 1) assegurar um tratamento coerente das 
fontes de energia abrangidas pela Directiva DTE, com vista a criar verdadeiras condições de 
igualdade entre os consumidores, independentemente da fonte de energia utilizada; 2) criar 
um quadro adaptado ao regime fiscal das energias renováveis, e 3) criar um quadro para a 
aplicação da tributação sobre o CO2, com o fim de complementar os sinais de preço do 
carbono emitidos pelo regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa (Regime CELE – Comércio europeu de licenças de emissão) evitando, ao 
mesmo tempo, sobreposições entre os dois instrumentos.

4. A proposta afecta um âmbito da competência partilhada da União Europeia e dos 
Estados-Membros, pelo que se aplica o princípio da subsidiariedade. Não obstante, a proposta 
em apreço não inclui a denominada «ficha de subsidiariedade" referida no artigo 5.º do 
Protocolo (n.º 2) sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 
Por conseguinte, não foi possível conhecer de forma detalhada os argumentos 
circunstanciados que levaram as instâncias legisladoras comunitárias a entender que a 
proposta respeita o princípio da subsidiariedade, ou seja, as razões por que consideram 
justificado que os objectivos da referida proposta podem ser melhor alcançados com uma 
acção comunitária do que com a intervenção individual dos vários Estados-Membros. 
Também não são apresentados indicadores qualitativos nem quantitativos, nem referidos os 
eventuais encargos de natureza financeira ou administrativa decorrentes da proposta.

A proposta limita-se a argumentar que a «a revisão da DTE e o respectivo calendário devem 
ser vistos no contexto mais vasto da agenda da UE em matéria de energia e de alterações 
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climáticas», porque «a União Europeia encontra-se actualmente na fase de definição de um 
quadro legislativo que deverá permitir atingir os objectivos ambiciosos de 2020». Com base 
nestes argumentos, a proposta conclui que «o objectivo de tornar a DTE mais consentânea 
com as metas e os objectivos apenas pode ser atingido através de um acto adoptado pela 
União, alterando a DTE.»

Por seu lado, o Ministério da Economia e das Finanças elaborou um relatório sobre a proposta 
de directiva em análise, no qual sublinha o seguinte:

«As medidas de uniformização das taxas nacionais aplicadas a certas famílias de produtos 
limitarão a capacidade de incentivar a utilização de certos produtos. O estudo de análise do 
impacto que acompanha a proposta explica as razões por que as diferenças de taxas nacionais 
entre a gasolina e o gasóleo estão a causar determinados problemas. No entanto, esta análise 
não foi alargada aos restantes produtos utilizados como carburantes nem a outras famílias de 
produtos. Sem esta análise, não é possível avaliar se a obrigação relativa às taxas nacionais é 
justificada do ponto de vista da subsidiariedade.»

As insuficiências de justificação apontadas impedem que a Comissão Mista para a União 
Europeia avalie esta proposta na perspectiva de uma eventual inobservância do princípio da 
subsidiariedade no que respeita à intervenção da UE.
A Comissão Mista entende que a Comissão Europeia deve fundamentar as razões por que 
uma competência partilhada deve ser exercida pela União Europeia. Uma vez que a referida 
fundamentação não foi facultada, a Comissão Mista não pode atestar a conformidade da 
iniciativa com o princípio da subsidiariedade.

CONCLUSÃO

Pelos motivos expostos, a Comissão Mista para a União Europeia considera que, em 
relação à sua proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 2003/96/CE do 
Conselho, que reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos 
e da electricidade, a Comissão Europeia não cumpre o disposto no artigo 5.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 
nos termos do qual os projectos de actos legislativos devem ser acompanhados de uma 
ficha contendo elementos que permitam avaliar a observância dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

Na falta da referida documentação, essencial para avaliar a observância dos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade, a Comissão Mista vê-se forçada a concluir 
que não tem motivos para considerar que a Comissão Europeia observa os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade relativamente à proposta de Directiva do 
Conselho que altera a Directiva 2003/96/CE, do Conselho, que reestrutura o quadro 
comunitário de tributação dos produtos energéticos e da electricidade.


