
 

NP\1131840PT.docx  PE609.367v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 
 

29.8.2017 

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
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Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Federal austríaco sobre a proposta de 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 

1999/62/CE relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados de 

mercadorias pela utilização de certas infraestruturas 

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

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 projeto de ato 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 projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Conselho Federal austríaco procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a 

proposta de Diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

23/SB-BR/2017 
 

PARECER FUNDAMENTADO 
 

da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal austríaco, de quarta-feira, 5 de 

julho de 2017, nos termos do artigo 23.º, alínea g), n.º 1, da Constituição Federal, em 

conjugação com o artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade 
 

COM(2017)0275 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE 

relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

 

A. Parecer fundamentado 

 

A proposta objeto do presente parecer não é compatível com o princípio da subsidiariedade. 

 

B. Justificação 

 

Em 31 de maio de 2017, a Comissão apresentou a proposta de Diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE relativa à aplicação de imposições 

aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas e a Proposta de 

Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE relativa à aplicação de imposições aos 

veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas, no que diz respeito a 

determinadas disposições de tarifação sobre veículos. 

 

Ambas as propostas visam uma revisão aprofundada da Diretiva 1999/62/CE (Diretiva 

“Eurovinheta”), que tem por objetivo eliminar as distorções da concorrência entre as empresas 

de transporte através de uma harmonização gradual dos impostos sobre veículos e do 

estabelecimento de mecanismos equitativos para a tarifação das infraestruturas. 

 

A proposta em apreciação visa uma revisão aprofundada da referida diretiva. O objetivo da 

nova proposta consiste em avançar com a aplicação dos princípios do «poluidor-pagador» e 

do «utilizador-pagador», promovendo, assim, um transporte rodoviário sustentável do ponto 

de vista financeiro e ambiental e socialmente equitativo. 

 

De entre as modificações mais significativas à diretiva contam-se as seguintes: o alargamento 

do âmbito de aplicação da diretiva aos autocarros, aos veículos ligeiros e aos veículos ligeiros 

de passageiros. Além disso, a supressão da diversidade de portagens baseada na classe de 

emissão EURO, uma vez que, segundo a Comissão, se espera que esta diversidade caducará 

em finais de 2020 com a renovação das frotas de veículos. Em vez disso, propõe-se uma 

diferenciação de taxas com base nas emissões de CO2. Os direitos de utilização baseados no 

tempo decorrido (vinhetas) deverão ser gradualmente suprimidos e substituídos por taxas 

baseadas na distância percorrida nas redes utilizadas para o transporte internacional, numa 

primeira fase para os veículos pesados de mercadorias e os autocarros e, numa fase posterior, 

para os veículos ligeiros de passageiros e comerciais. Por outro lado – para além da aplicação 



 

NP\1131840PT.docx 3/3 PE609.367v01-00 

 PT 

de taxas de utilização da infraestrutura – a aplicação de taxas de congestionamento. 

 

Segundo o artigo 4.º, n.º 2, alínea g), do TFUE, a UE partilha com os Estados-Membros a 

competência para legiferar no domínio dos transportes. O alargamento do âmbito de aplicação 

da diretiva a veículos automóveis ou a conjuntos de veículos que não se destinam ao 

transporte rodoviário de mercadorias, ou que não são utilizados para tal, e cujo peso máximo 

autorizado admissível não exceda 3,5 toneladas, limita consideravelmente a competência 

regulamentar dos Estados-Membros. Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, a 

União só pode intervir se estiver em condições de agir de forma mais eficaz que os próprios 

Estados-Membros. Dado que Diretiva “Eurovinheta” se destina, essencialmente, à eliminação 

das distorções da concorrência entre empresas da União, não seria adequado, no entender do 

Conselho Federal, que nomeadamente veículos ligeiros de passageiros sejam incluídos no 

conteúdo normativo da presente diretiva. No que toca à regulamentação relativa à utilização 

das estradas por pessoas privadas, sejam elas trabalhadores ou consumidores, importa 

sobretudo ter em consideração os aspetos nacionais e regionais que, devido a um melhor 

conhecimento da situação, podem ser atendidos de forma mais eficaz pelos 

Estados-Membros. Segundo o Conselho Federal, este tipo de procedimento não é compatível 

com o princípio da subsidiariedade. 

 

Por outro lado, o Conselho Federal considera sobretudo particularmente desproporcionado 

neste contexto o facto de que a diretiva irá obrigar os Estados-Membros a substituírem, após a 

expiração de um período de transição, os sistemas existentes de portagens rodoviárias com 

base na duração da utilização da infraestrutura por sistemas de portagens em função da 

distância percorrida. 


