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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. A proposta da Comissão

A actual Directiva da Tributação da Energia (DTE) fixa as taxas mínimas para a tributação 
dos produtos energéticos utilizados como carburante ou combustível para aquecimento e para 
a electricidade. As taxas mínimas aplicam-se, regra geral, ao volume do produto energético 
consumido. A Comissão considera que este sistema comporta uma série de aspectos 
negativos, como, por exemplo, a criação de incentivos que vão ao arrepio dos objectivos da 
UE em matéria de alterações climáticas ou a distorção do mercado interno.

Com a sua proposta de revisão, a Comissão pretende dar uma resposta a estes aspectos 
negativos. Uma das suas principais ideias consiste numa nova estrutura da tributação da 
energia, nomeadamente dividindo a taxa mínima de tributação dos produtos energéticos em 
duas partes:
1) Uma com base nas emissões de CO2 do produto energético. A tributação sobre as emissões 
de CO2 seria igual a zero para todas as fontes de energia que actualmente são reconhecidas 
como não produtoras de CO2, ou que venham a ser reconhecidas como tal.
2) A outra baseia-se no conteúdo de energia por gigajoule, independentemente do produto 
energético, como incentivo para a poupança de energia.

Ao mesmo tempo, a proposta visa uma maior coerência entre a DTE e as outras políticas da
UE, como o Regime de Comércio de Emissões da UE (RCE). A este respeito, a Comissão 
propõe que a tributação relativa ao CO2 não seja aplicada a instalações sujeitas ao RCE, 
incluindo o sector da aviação.

Por outro lado, vários outros aspectos da proposta dizem respeito à política de transportes, tais 
como:
- A supressão da possibilidade de os Estados-Membros efectuarem uma distinção entre o 
tratamento fiscal da utilização comercial e não comercial do gasóleo enquanto carburante;
- A supressão da possibilidade de aplicar uma taxa inferior à tributação do consumo 
energético geral dos táxis, uma vez que deixou de ser compatível com o objectivo das 
políticas que promovem a utilização de combustíveis alternativos, os vectores energéticos 
alternativos e a utilização de veículos mais limpos nos transportes urbanos;
- A actualização das definições de reservatório normal e contentor especial.

Por fim, a Comissão propõe isentar a electricidade da rede terrestre fornecida aos navios 
quando se encontram atracados em portos e manter as obrigações existentes para os 
Estados-Membros de isentarem de tributação o carburante utilizado para fins de navegação 
aérea e marítima. Em relação às vias navegáveis interiores, a Comissão propõe que se 
mantenham as normas em vigor que permitem que os Estados-Membros apliquem isenções 
totais ou parciais ou reduções ao nível de tributação.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessário assegurar que o mercado 
interno continue a funcionar correctamente 
num contexto de novas exigências relativas 
à limitação das alterações climáticas, à 
utilização de fontes de energia renováveis e 
à poupança de energia, conforme 
confirmado nas Conclusões da Presidência 
do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 e 11-12 de Dezembro de 2008.

(2) É necessário assegurar que o mercado 
interno continue a funcionar correctamente 
num contexto de novas exigências relativas 
à limitação das alterações climáticas, à 
utilização de fontes de energia renováveis e 
à poupança de energia, conforme 
confirmado nas Conclusões da Presidência 
do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 e 11-12 de Dezembro de 2008. Por 
conseguinte, é imperativo assegurar um 
tratamento coerente das fontes de energia 
no âmbito da presente directiva, a fim de 
garantir uma verdadeira igualdade de 
condições para os consumidores de 
energia independentemente da fonte de 
energia utilizada.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A tributação dos produtos 
energéticos deve ser abordada duma 
forma neutra em termos tecnológicos, a 
fim de dar às novas tecnologias a 
oportunidade de se desenvolverem.
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Justificação

A política da Comissão deve ser totalmente neutra em termos tecnológicos, a fim de permitir 
que as novas tecnologias se desenvolvam. Das tecnologias existentes só devem continuar a 
ser mantidas as mais sustentáveis e eficientes.

Alteração 3

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) O objectivo primário da tributação da 
energia é incentivar os consumidores a 
utilizarem a energia de forma mais 
eficiente e a obterem-na de fontes mais 
limpas. 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.

Alteração 4



PE472.088v04-00 6/18 AD\884515PT.doc

PT

Proposta de directiva
Considerando 6

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 

(6) Dada a necessidade de criar um 
quadro adequado para a tributação da 
energia, 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 
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importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
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.

utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis são, de longe, a categoria mais 
importante. Uma vez que as vantagens 
ambientais de tais produtos variam, 
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.

Alteração 5

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. A Comissão deve, por isso, 
analisar esta diferenciação entre 
utilização comercial e não comercial, a 
fim de dar às empresas de transporte a 
oportunidade de se adaptarem à situação 
pós-período transitório, caso se preveja 
pôr fim a esta diferenciação após uma 
avaliação de impacto adequada. 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.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O artigo 5.º da Directiva 2003/96/CE 
permite a aplicação de taxas diferenciadas 
de tributação em certos casos. No entanto, 
a fim de garantir a coerência do sinal de 
preço do CO2, a possibilidade de os 
Estados-Membros diferenciarem as taxas 
nacionais deve ser limitada à tributação 
geral do consumo de energia. A supressão 
da possibilidade de aplicar uma taxa 
inferior à tributação do consumo 
energético geral dos táxis, uma vez que 
deixou de ser compatível com o objectivo 
das políticas que promovem a utilização 
de combustíveis alternativos, os vectores 
energéticos alternativos e a utilização de 
veículos mais limpos nos transportes 
urbanos;

(15) O artigo 5.º da Directiva 2003/96/CE 
permite a aplicação de taxas diferenciadas 
de tributação em certos casos. No entanto, 
a fim de garantir a coerência do sinal de 
preço do CO2, a possibilidade de os 
Estados-Membros diferenciarem as taxas 
nacionais deve ser limitada à tributação 
geral do consumo de energia.

Justificação

Os táxis devem ser considerados meios transporte públicos que contribuem para a redução 
do congestionamento. Devem, por conseguinte, continuar a beneficiar de isenções em matéria 
de combustível.

Alteração 7

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 

(19) A Directiva 2003/96/CE obriga os 
Estados-Membros a isentar da tributação a 
electricidade produzida a bordo de 
embarcações, incluindo quando se 
encontram atracadas em portos. 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 evitar a 
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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.

produção de electricidade a partir de 
combustíveis a bordo de uma embarcação 
que esteja atracada, bem como a poluição 
local do ar associada, enquanto se aguarda 
a adopção de um quadro mais abrangente 
na matéria, os Estados-Membros devem
isentar da tributação da energia a utilização 
de electricidade da rede terrestre pelos 
navios atracados nos portos marítimos ou 
interiores. Acresce que deveria deixar de 
ser permitido produzir electricidade para 
os navios atracados nos portos em que 
seja possível utilizar a electricidade da 
rede eléctrica do litoral. 

Justificação

Esta proibição de produzir electricidade para os navios atracados a partir do combustível 
armazenado a bordo reforça o dispositivo de isenção previsto pela Comissão e permitirá 
reduzir a poluição nos portos.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de incentivar a navegação 
em águas interiores, os Estados-Membros 
devem poder continuar a aplicar-lhes um 
tratamento fiscal favorável.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-B) Deve ser criada uma verdadeira 
igualdade de condições para os diversos 
meios de transporte. A exigência de 
isentar a utilização de combustíveis em 
certos sectores deve ser gradualmente 
suprimida. Para salvaguardar a 
capacidade competitiva das empresas e 
indústrias europeias, isto deve ser feito 
através duma consulta internacional.

Justificação

A exigência de isentar certos meios de transporte não está em conformidade com o princípio 
dum mercado europeu dos transportes aberto e justo. Porém, é importante evitar minar a 
capacidade competitiva das nossas empresas comparativamente às empresas internacionais.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que 
introduzam um sistema de tributação para 
a utilização da infra-estrutura rodoviária 
para veículos a motor ou um conjunto de 
veículos acoplados destinados 
exclusivamente ao transporte rodoviário 
de mercadorias aplicam sobre o 
combustível utilizado por esses veículos 
um imposto com base no consumo geral 
de energia, fixados no quadro A do anexo 
I.

Justificação

Através da directiva relativa à Eurovinheta, previu-se internalizar os custos externos para 
cobrir os custos relativos à poluição gerada pelo transporte rodoviário de mercadorias. 
Evita-se, assim, a dupla tributação sobre a poluição gerada pelo transporte rodoviário de 
mercadorias.
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 5 – alínea b)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros (excluindo 
os táxis), recolha de lixo, forças armadas e 
administração pública, pessoas deficientes, 
ambulâncias;»

– para as seguintes utilizações: transportes 
públicos locais de passageiros, recolha de 
lixo, forças armadas e administração 
pública, pessoas deficientes, ambulâncias;»

Justificação

Os táxis devem ser considerados meios transporte públicos que contribuem para a redução 
do congestionamento. Devem, por conseguinte, continuar a beneficiar de isenções em matéria
de combustível.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 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.

1. 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.

2. Os Estados-Membros podem, num 
período de transição a ponderar de acordo 
com o artigo 29.º, estabelecer uma 
diferenciação entre o gasóleo utilizado 
como carburante para fins comerciais e 
para fins não comerciais, desde que sejam 
observados os novos níveis mínimos 
comunitários e que a taxa para a 
utilização comercial do gasóleo utilizado 
como carburante não desça abaixo do 
nível nacional de tributação vigente em 
conformidade com o estipulado no n.°1, 
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não obstante quaisquer derrogações ao 
disposto na presente directiva 
relativamente a esta utilização.
3. 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 
ocasional, por um veículo automóvel das 
categorias M21 e M32, tal como definidas 
na Directiva 2007/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro 
de 2007, que estabelece um quadro para a 
homologação dos veículos a motor e seus 
reboques, e dos sistemas, componentes e 
unidades técnicas destinados a serem 
utilizados nesses veículos1.
_____________
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea iii)
Directiva 2003/96/CE
Artigo 14 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Até 31 de Dezembro de 2020, a 
electricidade fornecida directamente aos 
navios atracados nos portos.

e) A electricidade fornecida directamente 
aos navios atracados nos portos marítimos 
ou interiores.

Justificação

Esta isenção não deve ter prazo-limite se pretendemos reduzir significativamente as emissões 
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de CO2, enxofre e outras prejudiciais para a saúde humana nas áreas portuárias. Para 
generalizar estas iniciativas e as promover entre as autoridades portuárias deve ser dado um 
tratamento mais favorável.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

-i) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redacção:
e) Produtos energéticos e electricidade 
utilizados para o transporte de 
mercadorias e passageiros por via férrea, 
(comboio, metropolitano ou carro 
eléctrico) e trólei, bem como autocarro 
eléctrico, ou que utilizem gás natural e 
GPL como carburante;

Justificação

A presente alteração modifica o texto da Directiva 2003/96, acrescentando os autocarros 
eléctricos ou que utilizam gás natural ou GPL. É conveniente alargar a possibilidade de que 
os Estados possam estabelecer isenções fiscais, para além do caminho-de-ferro, metro e 
eléctrico, também para os autocarros urbanos com baixas emissões de NOx e partículas, 
muito nocivas para a saúde pública nos ambientes urbanos.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º-A no 
respeitante à tributação dos produtos 
energéticos e a electricidade.
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2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 27.º-A 
e 27.º-B.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 20
Directiva 2003/96/CE
Artigos 27-A a 27-C

Texto da Comissão Alteração

Revogação de delegação Exercício da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 5, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Conselho.

(1) O poder de adoptar os actos delegados 
é conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. Ao dar início a um procedimento 
interno para decidir da revogação da 
delegação de poderes, o Conselho procura 
informar a Comissão num prazo útil antes 
de tomar uma decisão definitiva, 
indicando os poderes delegados que 
poderão ser objecto de revogação e os 
eventuais motivos que a justificam.

(2) O poder de adoptar actos delegados 
referidos no artigo 27.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de...*

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação de competências definidas na 
referida decisão. Produz efeitos imediatos 
ou numa data posterior aí especificada. A 
decisão de revogação não afecta os actos 
delegados já em vigor. É publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

(3) A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 27.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação faz 
cessar a delegação de poderes 
especificados na decisão. A decisão de 
revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, ou em data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afecta os actos delegados já em vigor.
(4) Assim que adoptar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
(5) Qualquer acto delegado adoptado nos 
termos do artigo 27.º apenas entrará em 
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vigor se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho não manifestar a sua oposição 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação do referido acto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes da expiração desse acto, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
tencionam opor-se. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo é prolongado por dois meses.
_________________
 JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

Artigo 27.º-B
Objecção aos actos delegados

1. O Conselho pode formular objecções 
aos actos delegados no prazo de [três] 
meses a contar da data de notificação. 
2. Se, no termo deste prazo, o Conselho 
não tiver formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data nele prevista.
O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo desse período se 
o Conselho tiver informado a Comissão 
da sua intenção de não levantar 
objecções.
3. Se o Conselho formular objecções ao 
acto delegado, este não entra em vigor. O 
Conselho deve expor os motivos das 
objecções ao acto delegado.

Artigo 27.º-C
Informação do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu deve ser 
informado dos actos delegados adoptados 
pela Comissão, das objecções que lhe 
sejam formuladas ou da decisão de 
revogação de poderes do Conselho.»
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Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/96/CE
Artigo 29 – n.°s 1 e 2

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 um relatório sobre 
a aplicação da presente directiva e, se for 
caso disso, uma proposta para a sua 
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 de tributação 
dos produtos energéticos e da 
electricidade imposto pelos 
Estados-Membros a nível nacional e/ou 
regional, 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 
diferenciação entre utilização comercial e 
não comercial do gasóleo utilizado como 
carburante e a possibilidade de pôr termo 
a esta diferenciação, a utilização da 
electricidade no sector dos transportes e a 
justificação para as isenções e reduções, 
incluindo para o carburante utilizado na 
navegação aérea e marítima, estabelecidas 
na presente directiva. Esse relatório deve 
incluir uma panorâmica das disposições 
fiscais existentes contidas nos acordos 
bilaterais de serviços aéreos. 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 primeiro relatório deve avaliar a 
necessidade de suprimir a isenção prevista 
no artigo 14.°, n.° 1, alíneas b) e c), para 
os produtos energéticos fornecidos para 
utilização como carburante na navegação 
aérea e em águas comunitárias, no caso 
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de se ter chegado a acordo para impor 
medidas de redução de emissões de CO2
no sector aéreo e marítimo no seio da 
OMI, da OACI ou no âmbito da 
Convenção-quadro das Nações Unidas 
relativa às alterações climáticas.
Na ausência de progressos a nível 
internacional, a Comissão deve 
apresentar propostas legislativas para 
reduzir as emissões de CO2 em ambos os 
sectores, tendo em conta o risco de fuga 
de carbono e a competitividade do sector.

Justificação

É importante que qualquer decisão relativa aos sectores marítimos e aéreos seja tomada a 
nível internacional, a fim de evitar distorções da concorrência e risco de fuga de carbono. É 
conveniente instar a Comissão a envidar todos os esforços para chegar a um acordo 
internacional e, na sua ausência, a propor as medidas legislativas correspondentes.
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