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«Estabelece os termos da inclusão de combustíveis simples nos postos de abastecimento
para consumo público localizados no território continental, em função da respetiva
localização geográfica, bem como obrigações específicas de informação aos consumidores
acerca da gasolina e gasóleo rodoviários disponibilizados nos postos de abastecimento.”
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PARTE - CONSIDERANDOS

1. NOTA PREUMINAR

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, nos

termos da alínea d) do artigo 197.2 da Constituição da República Portuguesa e do artigo n.2

118.2 do Regimento da Assembleia da República.

Respeita os requisitos formais previstos no n.2 1 do artigo 119.2 e nas alíneas a), b) e c) do n.9

1 do artigo 124,2 do Regimento, relativamente às iniciativas em geral, bem como os previstos

no n.2 2 do artigo 123.2 do referido diploma, quanto às propostas de lei em particular.

Respeita igualmente os limites impostos pelo Regimento, por força do disposto nos n.OS 1 e 3

do artigo 120.2 do Regimento.

Como refere a Exposição de Motivos da proposta, o Governo ouviu a Associação Nacional de

Municípios Portugueses e a Autoridade da Concorrência, e procedeu ainda à audição do

Conselho Nacional do Consumo, da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, da

Associação de Empresas Distribuidoras de Produtos Petrolíferos, da Associação Nacional de

Revendedores de Combustíveis, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e do

Automóvel Clube de Portugal.

Esta auscultação foi efetuada, deduz-se, na fase de Anteprojeto.

O Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas promoveu a pronúncia da Associação

Nacional de Municipais Portugueses (ANMP), por escrito e nos termos regimentais.

No entanto, até à data da elaboração do presente parecer, ainda não foi rececionado o

respetivo parecer da ANMP.

Refira-se que, quanto a esta proposta de lei, a APETRO solicitou um pedido de audiência à

Comissão de Economia e Obras Públicas, conforme e-mail datado de 22.05.2014.



4S%IMBIt I)AlJt mi

Comissão de Economia e Obras Publicas

Es a oroposta de ei visa estabelecer o tipo de postos de abastecirrerto que devem

obrigatoriamente comercializar combustíveis (gasolina e gasóleo rodoviários) simples, bem

como um princípio de livre opção dos titulares dos postos de abastecimento pela

comercialização deste tipo de combustíveis”

A Proposta tem ainda em conta os postos de abastecimento novos e os postos de

abastecimento que sejam objeto de uma renovação substancial e diferencia o regime a que

estão sujeitos os postos de abastecimento existentes, nos postos com mais de quatro

reservatórios, os postos que disponham de, pelo menos, quatro reservatórios afetos apenas a

dois tipos de combustível líquido e os postos que disponham de oito ou mais locais de

abastecimento, atendendo à dimensão significativa e equiparável em termos de locais de

abastecimento.

Refere ainda que, de modo a assegurar os objetivos da Proposta, à respetiva execução não

podem obstar quaisquer cláusulas constantes ou a incluir em contratos de distribuição

relativos à instalação e funcionamento de postos de abastecimento, ou em outros acordos de

efeito equivalente, celebrados entre comercializadores grossistas e retalhistas.

Por fim, cria obrigações específicas de informação aos consumidores acerca da gasolina e

gasóleo rodoviários disponibilizados nos postos de abastecimento, a regulamentar pelo

Governo, tendo em vista possibilitar uma mais fácil distinção pelos consumidores entre a

gasolina e o gasóleo rodoviários simples e a gasolina e o gasóleo rodoviários submetidos a

processos de aditivação suplementar, bem como a comparabilidade dos preços praticados.

Saliente-se que a presente Proposta contempla um regime contraordenacional, previsto no

artigo 79 e seguintes, com indicação expressa do destino das coimas.

A iniciativa obedece ao formulário correspondente a uma proposta de lei do Governo.

Quanto à entrada em vigor, em caso de aprovação, terá lugar no dia seguinte ao da publicação,

com exceção da matéria constante do artigo 32 que só entrará em vigor 90 dias após a sua

publicação, nos termos do artigo 11.2 da proposta.
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2 DO OBJETO, CONTEÚDO E MOTIVAÇÃO DA INICIATIVA

Estabelece os termos da inclusão de combustíveis simples nos postos de abastecimento para

consumo púbhco localizados no território continental, em função da respetiva locahzação

geográfica, bem como obrigações específicas de informação aos consumidores acerca da

gasolina e gasóleo rodoviários disponibilizados nos postos de abastecimento.

21 — CONSIDERAÇÕES GERAIS DA NOTA TÉCNICA

De acordo com a Nota Técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República, de 23 de

maio de 2014, é possível constatar alguns aspetos que importam ter em consideração para a

apreciação da proposta de lei apresentada pelo Governo, nomeadamente o enquadramento

realizado ao nível da legislação comunitária, em especial o enquadramento que é feito para os

seguintes países: Bélgica, Espanha e França.

De acordo com a Nota Técnica, da consulta efetuada à base de dados do processo legislativo e

da atividade parlamentar, foi identificada a existência de uma proposta conexa com esta

matéria, um Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, PJL n.2 486/Xll/3 - “Introduz medidas de

transparência e anti especulativas na formação dos preços de combustíveis”, que se encontra

pendente para apreciação na generalidade.

PARTE II- OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

O Deputado relator do presente relatório exime-se, nesta sede, de emitir a sua opinião política

sobre a Proposta de Lei n.9 217/Xll/3. (GOV), que é de elaboração facultativa nos termos do

n.2 3 do artigo 137. do Regimento, reservando a sua posição para o debate em Plenário.
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PARTE III CONCLUSÕES

Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Economia e Obras Púb cas emite o segujnte

parecer

1 A Proposta de Le n9 22O/Xll/3 GOV estabelece os termos da inclusão de combustíveis

simples nos postos de abastecimento para consumo público localizados no território

continental, em função da respetiva localização geográfica, bem como obrigações específicas

de informação aos consumidores acerca da gasolina e gasóleo rodoviários disponibilizados

nos postos de abastecimento;

2 - A presente iniciativa inclui uma exposição de motivos e obedece ao formulário

correspondente a uma Proposta de Lei;

3 - A presente iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais

aplicáveis para ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República.

PARTE V- ANEXOS

Em conformidade com o disposto no artigo 131.2 do Regimento da Assembleia da República,

anexe-se a nota técnica elaborada pelos serviços.

Palácio de 5. Bento, 28 de maio de 2014

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão

(Mota Andrade) (Pedro Pinto)
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Estabelece os termos da inclusão de combustíveis simples nos postos de

abastecimento para consumo público localizados no território continental, em

função da respetiva localização geográfica, bem como obrigações específicas de

informação aos consumidores acerca da gasolina e gasóleo rodoviários

disponibilizados nos postos de abastecimento.

Data de admissão: 13 de maio de 2014

Comissão de Economia e Obras Públicas (6a)
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Anábse sucrnta dos factos, situações e realidades respeitantes a irncatva

O Governo apresenta á Assembleia da Repúbhca uma proposta de ei com a finalidade de assegurar que os
postos de abastecimento de combustíveis rodoviários proporcionem a todos os consumidores a possibilidade
de livre escolha das gamas de combustíveis líquidos mais económicos, nomeadamente os não aditivados’
Assim, estabelecem-se nesta lei os termos da inclusão desses combustíveis simples nos postos
abastecimento de veículos rodoviários. Para além disso, estabelecem-se obrigações específicas de
informação aos consumidores acerca da gasolina e gasóleo rodoviários disponibilizados nos postos de
abastecimento

Ficam obrigados à comercialização de combustível simples os postos de abastecimento novos e os que
tenham sido objeto de uma renovação substancial. Para além destes, são também abrangidos pela presente
lei os postos de abastecimento já existentes que, em alternativa, disponham de mais de quatro reservatórios;
disponham de pelo menos quatro reservatórios afetos apenas a dois tipos de combustível líquido; ou
disponham de oito ou mais locais de abastecimento. São também abrangidos por esta obrigação os projetos
de postos cujos procedimentos de licenciamento de construção ou alteração estejam em curso na data de
entrada em vigor da lei a aprovar. O n.° 5 do artigo 3.° impõe aos comercializadores grossistas e retalhistas a
observação da presente lei nas suas relações contratuais, existentes e a constituir. A lei prevê também as
condições de dispensa da obrigatoriedade de os postos de combustíveis comercializarem combustíveis
simples.

A lei prevê igualmente a obrigatoriedade de rotulagem da gasolina e do gasóleo rodoviários disponibilizados
nos postos de abastecimento, na qual se identifique claramente o combustível disponibilizado bem como, no
que toca aos combustíveis aditivados, a informação detalhada relativa a essa aditivação.

É cometida à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, E.P.E. (ENMC, E.P.E.) a supervisão e
monitorização do cumprimento do disposto na lei a aprovar, devendo esta entidade elaborar um relatório anual
sobre o grau de cumprimento das medidas previstas na presente lei e o respetivo impacto.

A proposta de lei define um regime contraordenacional, prevendo-se também a aplicação subsidiária do
regime geral do ilícito de mera ordenação social. A instrução dos processos compete às entidades
licenciadoras e fiscalizadoras e a aplicação de coimas compete ao presidente da câmara municipal respetiva
ou ao diretor-geral da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O produto das coimas é repartido entre o
Estado, a entidade que fiscalizou e instruiu o processo, a DGEG e a ENMC.

Finalmente, é prevista a avaliação dos efeitos da lei a aprovar no prazo de três anos após a sua entrada em
vigor, pela entidade supervisora do setor dos combustíveis, e uma norma de entrada em vigor e produção de
efeitos,

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e
do cumprimento da lei formulário

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais

Proposta de Lei n.° 220!X1113 a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.a)



A nicabva e apresentada pelo Governo, nos termos da alínea d) do artigo 1970 da Constituição e do 118.° do
Regimento. que consubstancan o poder de nciabva da lei

A proposta de iet em causa respeita os requisitos formas previstos no n.° 1 do artigo 1 19.° e nas alíneas a), b’?
e c) do n.° 1 do artigo 124.° do Regimento da Assembleia da República, relativamente às iniciativas em geral
bem como os previstos no n.° 2 do artigo 123.° do referido diploma, quanto às propostas de lei em particular
Respeita ainda os hmites da niciativa impostos pelo Regimento por força do dsposto nos nOS 1 e 3 do artigo
120.°

Verificação do cumprimento da lei formulário

A proposta de lei inclui uma exposição de motivos, em conformidade com o disposto no artigo 13.° da Lei n.°
74/98, de 11 de novembro (sobre a publicação, a dentificação e o formulário dos dplomas), alterada e
republicada pela Lei n,° 42/2007, de 24 de agosto.

Cumpre o disposto no n.° 2 do artigo 7.° da lei formulário, uma vez que tem um título que traduz sinteticamente
o seu objeto [disposição idêntica à da alínea b) do n.° 1 do artigo 124° do Regimento].

Nos termos do n.° 3 do artigo 124.° do Regimento, ‘As propostas de lei devem ser acompanhadas dos
estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”.

Como refere a Exposição de Motivos da proposta, o Governo ouviu a Associação Nacional de Municípios
Portugueses e a Autoridade da Concorrência e promoveu a audição do Conselho Nacional do Consumo, da
Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, da Associação de Empresas Distribuidoras de Produtos
Petrolíferos, da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, da Associação Portuguesa de
Empresas de Distribuição e do Automóvel Clube de Portugal.

A proposta prevê contraordenações para várias situações, nos termos do artigo 7°, com o destino das coimas
a reverter para o município onde as mesmas são cobradas, para o Estado, ou ainda para as entidades
licenciadoras ou fiscalizadoras, consoante o caso.

Quanto à entrada em vigor, terá lugar no dia seguinte ao da sua publicação, nos termos do n.° 1 do artigo 11.0

da proposta. Porém. as disposições do artigo 3.° (Comercialização de combustível simples) só produzem
efeitos 90 dias após a data de entrada em vigor, nos termos do n.° 2 do artigo 11.0

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

Enquadramento legal nacional e antecedentes

Na sequência da aprovação do Dct Je 2 r’ve’Yc, que veio estabelecer o novo
quadro legal para a aplicação do Regulamento de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de
Combustíveis, a n com as alterações introduzidas pela

aprovou o mencionado Regulamento

A E 1.22Zce zro, veio, por sua vez, liberalizar os preços de venda ao público da
gasolina sem chumbo lO 95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado, tendo sido alterada pelo

Proposta de Lei ri.° 220IX11I3.a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6°)



que estabelece a obrigação de prestação de informação aos

consumidores relatva aos dados caracterizadores dos postos de abastecimento, para consumo púbhco e

cooperativo, de combustíveis para veículos rodoviáries. na página eletrónca da Direcção-Geral de Energia e

Geologia (E ) e revoga, desde 1 de junho de 2009, o n,° 2 da supracitada Portana.

Refras tamb 1 O L ‘2 o’ , que estabelec os puno ios gera s re’atios a

ga a ao e conamento do Sstema Petrohfero Naco ai (3PN be’n co io ao e e cio as arvi ad e

e a rra na en o tranco e á stribuição efinaçao e cor’ ercial zação e a organizaçao dos rrc cados á

petroie broto e de prod tos de oetróieo Este dip orna :ncu tambem disposições reiat as à o otecão s

consum dores nomeadamente quanto à prestação do serviço, ao exercício do dire’to de ,nformação á

qualidade cio restação do servlço á repressão de cláusulas abusivas e á resolução de Iltíglos em particular

aos cor çumicloreç abrarigidos pela prestaçao de serviços nubhcos considerados essenciais 1 artigo 6 n 2

deai a d o capt o 1 aos ‘oons iiidores artigos 2.° - 23 ). deque se destaca o á eito de Aces a

forrraça no dar e e sobre p egos e tanfas ap ôve s e condições no rais de acesso a s p odu os

aos serv ços de orma transparente e nao discríminatória’. de ‘Acesso à informação sobre os seus dire tos.

designadamente no que se refere a serviços considerados essenciais’ e à ‘Qualidade e segurança dos

produtos e serviços prestados” [resoetivamente. alíneas O) d 1 e e) do n 2 do arugo 22.°1.

Por seu lado, a ‘ou.i aA’ ern ep n 1 .3oe u. recomendou ao Gove no

a adoçao de medidas urgentes a Implementar no sector dos combustiveis em Portugal elencando uma sene

de propostas nesse sentido, e a eco ci da a ub;ic

recomendou ao Governo a criação de um regime que imponha ao mercado de combustíveis rodoviários cima

maior diversificação na oferta. cem como a divulgação da respetiva estrutura de preços. recomendando

nomeadamente ao Governo “A definição de rim modelo que assegure a possibilidade de livre escolha, por

oarte dos consumidores as gamas de combustíveis liquidos mais económicos nomeadamente aos nao

dit vados

O P’ja .c.XE2,ve ‘o s,.too ora (2011-2015) estabelece como objetivo a prosseguir, no âmbito da

definição de uma nova política energética: “promover a competitividade, a transparência dos preços. o bom

funcionamento e a efectiva liberalização de todos os mercados energéticos (electricidade, gás natural,

combustíveis e restantes derivados do petróleo)” (p. 50).

A E a e d 3 2 ,, 2 recomenda ao Gover o que

orne r eddas o sentido imperioso de ver aumentada a presença e acessibilidade de combusti eis líquidos

não ad tivados no mercado. nomeadamente que. 1 - Sensib’lize todos os agentes econón.icos do setor dos

combust’veis no sent’do de estes apostarem convictamente no incremento da venda de combustíveis não

adittvados dtsoonibihzados de forma alargada em toda a rede de postos de abastecimento de combustíve,s. 2

Av- l e unto c serviços públicos competertes. e com a participação das entidades re evante.s do setor da

portur idade de se promover uma Campanha de sensibilização dos consumidores para as diferenças reais

existentes entre os combustíveis de gama normal e os combustíveis não aditivados, vulgarmente conhec dos

Dor 10r” cost bem corno de publicltação online da localização das redes de low cost para melhor informação

oos consumidores.

O Orçamento do Estado para 2013, adotado pela 6 2fl’2 . d e’ , prevê, no seu artigo

253°, a inclusão de combustíveis líquidos de baixo custo (/0w cost) nos postos de abastecimento, dispondo

que “1 - As instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo,

designados por postos de abastecimento de combustíveis, devem assegurar aos consumidores a possibilidade

de livre escolha das gamas de combustíveis líquidos mais económicos, nomeadamente os não aditívados. 2 -

Os termos concretos da inclusão de combustíveis líquidos não aditivados nos postos de abastecimento são

objeto de regulamentação específica a aprovar pelo Governo, mediante decreto-le com a definição das

Proposta de Lei n° 22OIXUl3 (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (69



seguintes matérias: a) Definição do tipo de postos de abastecimento de combustíveis a abranger b) Âmbito de
aplicação no tempo: c) Prazo de implementação: dj Penalizações por incumprimento’

Mencione-se também, a este respeito o facto de, em abnl de 2013. o Governo ter aprovado o Pac Naoona
cc cão caVa a Ec,éncia Energérca cara o penodc 20i3-2D6 e o Piano Naconai de Acão oaa as Energas
Reno ‘a e s cara o penodo 20 3-2C2 através na c

Conforme citado na proposta de lei em apreço, o 1 (retificado
pela r f 14), que transpõe a

a qual obriga os Estados membros a manterem um
nível mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos, e que cria a Entidade Nacional para
o Mercado dos Combustíveis ( ), com o objetivo de monitorizar o funcionamento do mercado dos
combustíveis e de proporcionar referências aos consumidores inter alia “promover a segurança de pessoas e
bens e a defesa dos consumidores através da sensibilização das entidades que atuam no setor petrolífero e
do público em geral para a aplicação da regulamentação técnica de segurança e de qualidade de servíço”
(artigo 19.°-B, alínea a) iii)). Este diploma cria também um Conselho Nacional para os Combustíveis,
composto. entre outros, por consumidores (artigo 15-A, n.° 2). com o objetivo de proporcionar referências aos
consumidores e de monitorizar o funcionamento do mercado dos combustíveis.

Por último, e tal como referido na alínea c) do artigo 2.° da proposta de lei em apreço, mencione-se que as
especificações do «Combustível simples», a gasolina Euro Super e o gasóleo rodoviários, constam dos
anexos III e V, respetivamente, do ctn La i69 L cao, que estabelece as normas
referentes ás especificações técnicas aplicáveis ao propano. butano. GPL auto, gasolinas petróleos gasóleos
rodoviarios gasóleo colorido e marcado, gasóleo de aquecimento e fuelóleos definindo as regras para o
controlo de qualidade dos carburantes rodoviáros e as condições para a comercialização de misturas de
biocombustiveis com gasolina e gasóleo em percentagens superiores a 5% e procede a primeira alteração ao

),,QflÇ c e revoga os Decretos-Leis n ° 235/2004 de 6 de ezembro e
86 99 de 31 de maio. com as alterações introduzidas pela 2et%caç 2 e

oelo , e pelo

Refiram-se, por fim, outros diplomas citados na proposta de lei:

3 :22 c que estabelece os procedimentos e defne as co petências
para efeitos de licenciamento e fiscal zação de instalaçoes de armazenamento de produ os de petróleo e
instalações de postos de abastec mento de combustiveis alterado pelos Decretos-Leis r 2 u

?c r9:2, e2c

- o - -ie £ c- .-u cm. que nstitu c lcto de mera ornenação socIal e respetivo
processo. alterado pelos Decretos-Leis n ° J5C n1 de outubro. 44-3 cc se”2u e

cc cJeze2ru e peia Lar c3;-’C e 24cdezero

Enquadramento do tema no plano da União Europeia

Procede à segunda alteração aos estatutos da Entidade, aprovados no anexo II ao Lccto
que cria a Entidade Gestora de Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos, E.P.E. (EGREP, E.PE.),

entidade pública empresarial, e aprova os respetivos estatutos; cuja primeira alteração aos mencionados estatutos foi
introduzida pelo —

Proposta de Lei n° 22OlXIIl3.a (GOV)

Comissão de Economia e Obras Púbicas (6.9



E’n relação à maténa constante do texto da proposta de ei em apreciação, cumpre assinalar no quadro da

Uníão Europeia os seguintes atos legislativos:

ao Pariamento Europeu e dc Conselho. de 8 de maio

Esta Dreova. reladva a promocão da utiizacão de bocomd stveis ou de outros comojshves renovaes nos

t n portes prete de contribu para alcançar objetivos como o cumprimento dos compromissos relativos às

alterações climãticas, à segurança do abastecimento de forma que não prejudique o ambiente e à promoção

das fontes de energia renováveis.

Cabe citar, de entre os seus considerandos, o que refere - Em consequência dos progressos tecnológicos a

maior parte dos veículos actualmente em circulação na União Europeia é capaz de usar sem qualquer

problema uma mistura com baixo teor de biocombustível. Os recentes avanços tecnológicos permitem utilizar

maiores percentagens de biocombustível na mistura. Há países em que se utilizam já misturas com

percentagens de 10% ou mais de biocombustíveis e também registar - Os novos tipos de combustíveis devem

respeitar as normas técnicas aceites se se pretende que passem a ser mais usados pelos consumidores e

fabricantes de automóveis, aumentando a sua penetração no mercado. As normas técnicas são também a

base dos requisitos relativos às emissões e respectivo controlo. Poderá ser difícil assegurar o cumprimento por

parte dos novos tipos de combustível das actuais normas técnicas, que, em grande medida, foram

desenvolvidas para os combustíveis fósseis convencionais. A Comissão e as entidades de normalização

devem acompanhar a evolução e ajustar-se a ela com dinamismo, desenvolvendo normas, em particular os

parâmetros de volatilidade, que permitam a introdução de novos combustíveis e preservem os requisitos de

desempenho ambiental.

• Diretiva n.° 2009/28/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 23 de abril (artigos 17.° a 19.0

e os Anexos III e V) e Diretiva n.° 2009/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de

abril3 (n.° 6 do artigo 1.° e o Anexo IV)

O objeto e àmbito de aplicação da Diretiva n.° 2009/28/CE fixa um quadro comum para a promoção de energia

proveniente das fontes renováveis, estabelecendo objetivos nacionais obrigatórios para a quota global de

energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia e para a quota de energia

proveniente de fontes renováveis consumida pelos transportes. Estabelece regras em matéria de

transferências estatísticas entre Estados-Membros. projectos conjuntos entre Estados-Membros e com países

terceiros, garantias de origem, procedimentos administrativos, informação e formação e acesso à rede de

electricidade no que se refere à energia produzida a partir de fontes renováveis. Estabelece critérios de

sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos.

Neste contexto, afigura-se relevante mencionar que os citados artigos 17.° a 19.° referem-se a: artigo 17°-

Critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos; artigo 18°-Verificação do cumprimento dos

critérios de sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos; e artigo 19°-Cálculo do impacto dos

biocombustíveis e biolíquidos nos gases com efeito de estufa. Igualmente, o Anexo 1W-Teor energético dos

combustíveis para transportes e o Anexo V- Regras para o cálculo do impacto dos biocombustíveis. outros

biolíquidos e dos combustíveis fósseis de referência na formação de gases com efeito de estufa.

A Diretiva n.° 2009/30/CE procede a alterações à Diretiva 981701CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 13 de Outubro de 1998, relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel, estabelece

2
Foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n ° 62/2006, OR 57 Série 1-A de 21 de março

Transpostos para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.° 117/2010, DR 207 Série 1 de 25 de outubro

Proposta de Lei n.° 22OIXlll3 (GOV)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.9



especificações mínimas para a gasolina e os gasóleos utilizados no transporte rodoviário e nas máquInas
móveis não rodoviárias, tendo em conta considerações sanitárias e ambientais.

Conselho de 1 ne setembro de 2009

Esta o r5 a obr.ga os Estados roemoros a manterem um uIve; m’mrno de reservas de petec uro sou ne
prod etroliferos e procede a estruturação e redeno ação da Enhdade Gest de ReseRas
Ec t a as de Produtos Petro e E E proceoendo à seg inda a teração aos estatu s dest entidad&

e

( 1)

De acordo com a exposição de motivos, a Diretiva 2009/28/CE estabeleceu como objetivos vinculativos a
alcançar até 2020 a quota global, já mencionada, de 20% de energia proveniente de fontes renováveis na UE
e uma quota de 10% de energias renováveis no setor dos transportes. Ao mesmo tempo, foi introduzida uma
alteração à Diretiva 98/70/CE que estabeleceu um objetivo vinculativo a atingir até 2020 de 6% de redução da
intensidade de gases com efeito de estufa dos combustíveis utilizados nos transportes rodoviários e em
máquinas móveis não rodoviárias.

Retomando o anteriormente mencionado para o artigo 17.° da Diretiva 2009/28/CE - estabelece critérios de
sustentabilidade que os biocombustíveis e biolíquidos devem satisfazer a fim de serem contabilizados para o
cumprimento dos objetivos da diretiva e de se qualificarem para regimes de apoio público —, cumpre referir que
estes critérios incluem requisitos mínimos relativos à redução de emissões de gases com efeito de estufa que
os biocombustíveis e biolíquidos têm de satisfazer em comparação com os combustíveis fósseis. No artigo 7°-
B da Diretiva 98/70/CE5são estabelecidos os critérios de sustentabilidade idênticos para os biocombustíveis.

Destaca-se ainda que, no domínio do princípio da subsidiariedade, as diretivas induzem a Comissão Europeia
a analisar a questão das alterações indiretas da utilização do solo, O objetivo global de ambas tem em vista
contribuir para a redução das emissões de gases com efeito estufa, em toda a economia. Desse modo, foi
criado um mercado de biocombustíveis ao nível da UE e os Estados membros não podem enfrentar os
desafios que lhe são inerentes, tendo em conta que os impactos das alterações indiretas da utilização do solo
contêm aspetos transnacionais.

Enquadramento internacional

Países europeus

Aprovados pelo Decreto-Lei n.° 339-D/2001, de 28 de dezembro (transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.°
165/2013. DR 243 Série 1 del6 de dezembro.
5

.2

O âmbito de aplicação desta diretiva estabelece. no respeitante aos veículos rodoviários, às máquinas móveis não rodoviárias (incluindo
embarcações de navegação interior quando não em mar:
a) Especificações técnïcas, baseadas em considerações sanitárias e ambientais, para os combustíveis a utilizar em veículos
equipados com motores de ignição comandada e ignição por compressão, tendo em conta os requisitos técnicos desses motores e:
b) Um objectivo de redução das emissões de gases com efeito estufa ao longo do ciclo de vida.
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A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Bélgica. Espanha e

França

BÉLGíCA

Em aplicação do disposto na ouro a a a (Lei de 22 de janeiro de

1945) o Governo Belga e as Associações Petrolíferas assinaram um contrato-programa. nos termos do qual

se estabelece uma fórmula de cálculo diária do preço máximo de venda dos combustíveis derivados do

petróleo. Assim, o sitio do . :c da u:u’a belga atualiza permanentemente os preços máximos oficiais

de venda dos produtos petrolíferos. bem como a adaptação das margens de distribuição.

Estes preços máximos resultam ainda da aplicação dos impostos especiais de consumo (droits daccise). nos

termos da Secção 2 do Capitulo 17 da do aZ jea’

O 1 €. oro , “relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences

pour les moteurs à essence”, estabelece as características da gasolina comercializada neste país.

ESPANHA

Uma o— do Jornal El País, datada de há 1 ano, informava sobre a alteração legislativa que o Governo tinha

implementado recentemente à Lerïz.4r9.9E ou aoc, “de! sector de hidrocarburos”, em resposta ao

descontentamento gerado pela alegada falta de concorrência neste sector económico, pautado por uma média

do preço de venda dos combustíveis superiores à média europeia. De facto, este é um diploma que tem sido

alvo de frequentes alterações ao longo dos anos, como podemos verificar no ato ou ‘ou do BOE.

Este sector energético é regulado pelo T1 da Lei n.° 34/1 998, e de acordo com o o’ o Z o preço de

venda dos combustíveis é definido livremente. O aro os regulam o comércio de retalho de

combustíveis, sendo proibidas cláusulas que fixem ou recomendem, direta ou indiretamente, preços de

combustível. Assim, é causa de nulidade de contrato qualquer cláusula que estabeleça um preço de referência

face a um determinado preço fixo, máximo ou recomendado, ou quaisquer outras que contribuam para uma

fixação indireta do preço de venda.

A alínea e) do.’ oo da Lei n.° 34/1 998 define como infração muito grave a aplicação irregular de preços

que produza uma alteração de preço superior a 15%, num montante superior a 300.000€. A alínea b) do ‘

define como infração grave a aplicação irregular de preços que produza uma alteração de preço superior

a 5% e inferior a 15%. num montante superior a 30.000€. Estas infrações têm como consequência as sanções

definidas no’»oo

Há 14 anos foi aprovado o Rua rjecr e n i3a3” 2i ao un’ , “de Medidas Urgentes de

lntensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servidos”, que no procurou promover a

concorrência no mercado dos combustíveis, concretizada no , que introduziu a obrigação de

informação à Dirección General de Política Energética y Minas dos preços praticados pelas estações de

serviço. Para prevenir o domínio de uma gasolineira sobre as restantes, foi introduzido no um

mecanismo que não permite que uma gasolineira tenha mais de 30% do número de postos de distribuição de

combustível. Concomitantemente, a co’sposç,,. rama q,o da Lo “1i aa obriga à

publicação de um relatório com os operadores com quota de mercado superior a 30%, sendo o último relatório

disponível o publicado naR0o’o’o’ de ioea.o’uur , da Dirección General de Política Energética y
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Minas Estes operadores ficam, nos termos destas disposições impedidos de aumenta a sua rede de
orre ciahzaçao direta ou ndreta

A CNE (Corrissão Naciona de Energia) stituiçao ue deterr ompetencas de sob e este secto
de acordo com a da Lei n.° 34/1998, tem publicado vários sobre práticas
comerciais dos principais operadores que a seu ver podem significar que os preços praticados estão acima
do que seria expectável, como por exemplo no caso do (comunicado de imprensa

A (Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência) congrega os esforços de 5 agências,
incluindo a CNE, sendo a destes sectores comerciais, e produzindo igualmente

Os preços de venda de retalho são comparados e é elaborado um
sendo o mais recente datado de

FRANÇA

O Governo francês mobilizou todos os meios à sua disposição para proporcionar maior transparência sobre a
evolução dos preços dos produtos derivados do petróleo e combustíveis. Neste contexto, o

é atualizado mensalmente com os dados fornecidos pelos administradores
dos pontos de vendas (mínimo de vendas de 500m3), de cada vez que façam uma alteração do preço de
venda, assim como com os dados das fiscalizações da Direction Générale de Ia Concurrence, de Ia
Consommation et de Ia Répression des Fraudes (DGCCRF). O último relatório disponível é de

Esta medida foi regulamentada pelo (relativo à informação do
consumidor sobre o preço de venda dos carburantes), modificado pelo (modifica o arrété
du 8 juillet 1988 relativo à publicidade dos preços de venda dos carburantes) e pelo
(modifica o arrêté du 22 janvier 2009 que fixa o montante das remunerações devidas em contrapartida da

cessão das licenças de reutilização de dados da base de dados informática do Ministére de I’économie, de
Industrie et de I’emploi relativa aos preços dos carburantes), e torna obrigatória a declaração dos preços

praticados por qualquer vendedor que tenha vendido pelo menos 500m3 de carburantes. O desrespeito desta
obrigação está sujeita a uma coima, sendo o controlo dos preços efetuado pela DGCCRF,

O Ministére de I’économie et des finances criou uma página (preço dos combustíveis)
onde podem ser consultadas diversas informações sobre os preços dos combustíveis Para a matéria em
apreço nesta Proposta de Lei são de salientar os separadores

mapa de França onde se pode verificar qual o preço máximo e mínimo para cada tipo
de combustível por departamento, preços atualizados no máximo com 15 dias;

onde são disponibilizadas informações, de uma forma didática, acerca da
formação dos preços de venda dos combustíveis, tais como a sua composição, como é que os
distribuidores os fixam, para que servem os impostos cobrados, explicação da variação do preço do
petróleo e alguns concelhos úteis para os utilizadores (como reduzir o consumo), entre outras.
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Preço de venda na bomba petróleo bruto + refinação + transporte e distribuição + impostos

Em França, para além da gasolina sem chumbo 95 octanas e 98 octanas, está também autorizada a venda de
gasolina 95 misturada com até 10% de Etanol ( ), sendo o seu preço mais baixo que a gasolina 95
“normal”, embora nem todas as possam utilizar esse combustível. Este combustível foi introduzido no
mercado após a aprovação do , “relatif aux caractéristiques du supercarburant
sans plomb 95-Elo (SP95-ElO)”.

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

e Iniciativas legislativas

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se a
existência do PJL n.° 4861X1113.a (BE) — “Introduz medidas de transparência e anti especulativas na formação
dos preços de combustíveis”, que se encontra pendente para apreciação na generalidade

• Petições

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se que,
neste momento, não existe qualquer petição versando sobre idêntica matéria.
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V. Consultas e contributos

• Consuftas obngatórías

O Senhor Presidente da Comssão de Economia e Obras Públicas promoveu a pronuncia, por escnto da
Associação Nacional de Municípios Portugueses nos termos regimentais.

• Consultas facultativas

A Comissão pode suscitar, se entender pertinente, a emissão de parecer pela Autoridade da Concorrência,
pela Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, EP.E , pelo Conselho Nacional do Consumo, pela
Associação de Empresas Distribuidoras de Produtos Petrolíferos, pela Associação Nacional de Revendedores
de Combustíveis, pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e pelo Automóvel Clube de
Portugal.

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas solicitou audiência à Comissão sobre esta iniciativa
legislativa.

• Pareceres! contributos enviados pelo Governo

O Governo remeteu à Assembleia da República os pareceres emitidos pela tc.” e pela

_____,

e que tinham sido solicitados a propósito de um projeto de
decreto-lei que tinha o mesmo objeto que a proposta de lei em apreço.

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua
aplicação

Em caso de aprovação, a presente iniciativa não deverá levar a um aumento de encargos para o Orçamento
do Estado, antes pelo contrário, uma vez que prevê a aplicação de coimas (previstas no artigo 8°) resultantes
do incumprimento de algumas normas da proposta.
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