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TRANSPORTES RODOVIÁRIOS:
HARMONIZAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

A criação de um mercado único europeu dos transportes rodoviários não é possível sem uma
harmonização das disposições legais em vigor nos Estados-Membros. As medidas adotadas
pela União Europeia são de natureza fiscal, técnica, administrativa e social.

BASE JURÍDICA

Título VI do Tratado de Lisboa, nomeadamente o artigo 91.º do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

Uma política comum dos transportes rodoviários que preserve as condições de concorrência e
garanta a livre prestação de serviços exige uma harmonização das disposições legais em vigor
nos Estados-Membros. Esta harmonização deve incidir não apenas sobre a fiscalidade (I.V.A.,
imposto de circulação e imposto sobre óleos minerais) e os auxílios estatais, mas também sobre
as normas técnicas (dimensões e pesos máximos autorizados), as normas sociais e as medidas
de proteção do ambiente.

RESULTADOS

A. Harmonização fiscal e técnica
1. Regime dos impostos especiais sobre o consumo
A Diretiva 2003/96/CE, de 27 de outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário de
tributação dos produtos energéticos e da eletricidade, substituiu as Diretivas 92/81/CEE e 92/82/
CEE relativas à harmonização dos impostos especiais sobre o consumo de óleos minerais (ver
ficha 5.11.3.).
2. Aplicação das taxas de portagem
Em 8 de julho de 2008, a Comissão apresentou um conjunto de iniciativas para tornar o
transporte mais ecológico («Greening Transport Package»). Estas iniciativas definem um
modelo transparente, de aplicação geral e suscetível de ser transposto, que permite calcular todos
os custos externos, nomeadamente os custos relacionados com o ambiente, a poluição sonora, o
congestionamento e a saúde. Este modelo serviu de base para o cálculo dos direitos de utilização
das infraestruturas no âmbito da revisão da Diretiva «Eurovinheta» (ver abaixo), deixando
antever uma estratégia de aplicação gradual deste modelo a todos os modos de transporte. A
Diretiva 1999/62/CE, de 17 de junho de 1999, continua a ser a referência para determinar
as tarifas que as empresas de transportes devem pagar pela utilização das infraestruturas
rodoviárias. Esta diretiva foi alterada pela Diretiva 2006/38/CE, de 17 de maio de 2006, e
pela Diretiva 2011/76/UE, de 27 de setembro de 2011. A revisão da Diretiva «Eurovinheta»

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.11.3.pdf
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de 1999, que assenta no princípio do poluidor-pagador e na internalização dos custos
externos, visa garantir que os diferentes custos resultantes da utilização das infraestruturas por
veículos pesados sejam repercutidos nas taxas pagas pelo utilizador. Neste sentido, prevê-se a
diferenciação das taxas cobradas, a fim de ter em conta a poluição atmosférica e sonora, bem
como os riscos associados ao congestionamento, para além das taxas de portagem existentes,
que são calculadas com base na distância e visam cobrir os custos de construção, manutenção,
exploração e desenvolvimento das infraestruturas rodoviárias. O resultado mais importante
do compromisso alcançado em 2011 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho diz respeito
à transparência das receitas e dos investimentos. Com efeito, os Estados-Membros poderão
diferenciar as taxas de utilização das infraestruturas em função do congestionamento da rede
rodoviária, não podendo a variação da taxa exceder os 175 % durante os períodos de maior
afluência, que serão limitados a cinco horas por dia. Deste modo, os Estados-Membros poderão
aplicar tarifas mais baixas fora destes períodos. A variação da taxa deve ser definida e aplicada
de forma transparente, não discriminatória e acessível a todos os utilizadores. O importante
problema da distribuição das receitas das portagens foi resolvido graças ao compromisso
assumido pelos Estados-Membros no sentido de tornar os transportes mais sustentáveis e de
reinvestir em projetos específicos de elevado interesse europeu as receitas geradas pelas taxas
de utilização das infraestruturas e pelas taxas relativas a custos externos (RTE-T: Anexo III
da Decisão n.º 661/2010/UE). Além disso, nas regiões montanhosas, será possível aplicar
aos veículos pesados mais poluentes taxas suplementares que acrescem à taxa de utilização
de infraestruturas (nomeadamente, aos veículos das classes de emissões EURO 0, I e II e, a
partir de 2015, aos da classe EURO III). Neste caso, as receitas devem ser canalizadas para
o financiamento de projetos prioritários de interesse europeu. A Comissão deve apresentar ao
Parlamento Europeu e ao Conselho, até outubro de 2015, um relatório sobre a aplicação e os
efeitos da diretiva, nomeadamente no tocante à eficácia das disposições relativas à recuperação
dos custos resultantes da poluição originada pela circulação e à inclusão de veículos com um
peso superior a 3,5 toneladas e inferior a 12 toneladas.
3. Dimensões e pesos máximos autorizados
A Diretiva 96/53/CE, de 25 de julho de 1996, que fixa as dimensões máximas autorizadas no
tráfego nacional e internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego internacional para
certos veículos rodoviários em circulação na Comunidade, é o texto de referência em matéria
de fixação das normas da União relativas às dimensões e aos pesos dos veículos pesados que
circulam entre os Estados-Membros. Esta diretiva é completada e alterada pela Diretiva 97/27/
CE, de 22 de julho de 1997, e pela Diretiva 2002/7/CE, de 18 de fevereiro de 2002, que visam
essencialmente harmonizar as normas relativas às dimensões dos autocarros, a fim de permitir
a livre circulação na União e, nomeadamente, o bom funcionamento da cabotagem no setor
do transporte de passageiros. O artigo 4.º da Diretiva 96/53/CE permite, contudo, derrogações
nacionais, nomeadamente a circulação de veículos com dimensões e pesos que excedam os
limites mencionados no anexo da diretiva (18,75 m e 40 t) em operações de transporte que
não afetem de forma significativa a concorrência internacional, como as operações relativas à
exploração das florestas e à indústria florestal, desde que os Estados-Membros que apliquem
essas derrogações informem a Comissão. As derrogações às normas sobre dimensões e pesos
máximos são aceites a título experimental e unicamente a nível nacional. Em 15 de abril
de 2013, foi apresentada uma proposta de diretiva ao Parlamento Europeu e ao Conselho que visa
autorizar a circulação transfronteiriça de camiões mais longos e mais pesados (mega camiões)
(ver igualmente secção sobre o papel do PE).
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B. Harmonização administrativa
1. Obrigações jurídicas relativas ao condutor
A Diretiva 91/439/CEE, de 29 de junho de 1991, relativa à carta de condução uniformizou
o modelo das cartas de condução e as categorias de veículos, introduziu o princípio do
reconhecimento mútuo e fixou os requisitos mínimos de saúde e de aptidão para conduzir. A
Diretiva 96/47/CE, de 23 de julho de 1996, estabeleceu, por sua vez, um modelo alternativo
de carta de condução em formato de cartão de crédito. A terceira diretiva relativa à carta de
condução — a Diretiva 2006/126/CE, de 20 de dezembro de 2006 — impõe este último formato
a todas as cartas emitidas na União Europeia a partir de 19 de janeiro de 2013. Além disso, todas
as cartas de condução em formato papel atualmente em circulação deverão ser substituídas pelo
novo modelo em formato de cartão de plástico aquando da sua renovação ou, o mais tardar,
em 2033. Todas as novas cartas de condução terão obrigatoriamente um prazo de validade (de
10 a 15 anos, consoante o país, para os motociclos e automóveis, e 5 anos para os camiões e
autocarros) e serão válidas em toda a União. Existem ainda, na União, cerca de 110 modelos
diferentes de cartas de condução. A harmonização prevista visa alcançar três objetivos: combater
a fraude, garantir a livre circulação e melhorar a segurança rodoviária. O turismo de cartas de
condução, por exemplo, deixará de ser possível, porquanto está previsto que cada cidadão será
titular de uma única carta de condução e não poderá obter uma nova carta no caso de ser objeto
de qualquer medida de restrição, exclusão ou apreensão da carta de condução noutro Estado-
Membro. A Comissão deverá apresentar um relatório sobre a aplicação da diretiva, incluindo
o seu impacto na segurança rodoviária, não antes de 19 de janeiro de 2018. No que se refere
ao certificado de motorista, estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 484/2002, de 1 de março
de 2002, e ao certificado de aptidão profissional, regulado pela Diretiva 2003/59/CE, de 15 de
julho de 2003, remete-se o leitor para a ficha anterior sobre o transporte rodoviário.
2. Registo dos veículos
A Diretiva 1999/37/CE do Conselho, de 29 de abril de 1999 (alterada pela Diretiva 2003/127/
CE), harmoniza os documentos de matrícula dos veículos e simplifica os controlos de
propriedade do veículo, bem como as mudanças de proprietário entre cidadãos de dois Estados-
Membros. O Regulamento (CE) n.º 2411/98 do Conselho, de 3 de novembro de 1998, relativo
ao reconhecimento em circulação intracomunitária do dístico identificador do Estado-Membro
de matrícula dos veículos a motor e seus reboques torna obrigatória a aposição de uma bandeira
europeia retrorrefletora e de um dístico identificador do Estado-Membro na extremidade
esquerda da chapa de matrícula. No relatório de 2010 sobre a cidadania da União, intitulado
«Eliminar os obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos da UE», a Comissão considerou
que os problemas associados ao registo dos veículos são um dos principais obstáculos à
livre circulação de mercadorias. Por conseguinte, a Comissão propôs uma simplificação dos
trâmites para a mudança de registo dos veículos automóveis entre Estados-Membros, o que
permitirá às empresas, aos cidadãos e aos Estados poupar, pelo menos, 1,5 mil milhões de EUR.
Após a entrada em vigor da proposta, as pessoas que, por exemplo, permaneçam durante um
determinado período do ano numa residência de férias situada noutro país da União já não terão
de voltar a registar o veículo. Em contrapartida, as pessoas que residam noutro Estado-Membro
de forma permanente disporão de seis meses para aí registarem o seu veículo.
C. Harmonização social
1. Tempo de trabalho
O setor dos transportes não foi incluído na Diretiva de base 93/104/CE, de 23 de
novembro de 1993, relativa a determinados aspetos da organização do tempo de trabalho. A

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:PT:PDF
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Diretiva 2002/15/CE, de 11 de março de 2002, relativa à organização do tempo de trabalho das
pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviário visa estabelecer os requisitos
mínimos em matéria de organização do tempo de trabalho, melhorando a saúde e a segurança
dos condutores. Segundo esta diretiva, o tempo médio de trabalho semanal é de 48 horas. No
entanto, o tempo de trabalho semanal pode atingir as 60 horas, desde que, num período de
quatro meses, não seja excedida uma média de 48 horas semanais. Em outubro de 2008, a
Comissão apresentou uma proposta de alteração da Diretiva 2002/15/CE, que pretendia excluir
os condutores independentes do âmbito de aplicação da Diretiva 2002/15/CE. O Parlamento
Europeu opôs-se, porém, à exclusão desta categoria de condutores.
2. Tempos de condução e de repouso estabelecidos pelo regulamento social europeu (RSE)
Os tempos máximos de condução diária e semanal, as pausas e os períodos mínimos de repouso
diário e semanal são fixados pelo Regulamento (CE) n.º 561/2006, de 15 de março de 2006, que
revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85, de 20 de dezembro de 1985. Este regulamento aplica-
se aos condutores que efetuem o transporte de mercadorias (veículos com mais de 3,5 toneladas)
ou de passageiros (veículos com mais de 9 lugares). O mesmo regulamento estabelece pausas
mais frequentes, para além de melhorar e simplificar as modalidades de controlo e de sanção.
O Regulamento (CE) n.º 561/2006 alterou igualmente o Regulamento (CEE) n.º 3821/85, de
20 de dezembro de 1985, introduzindo definitivamente o cronotacógrafo eletrónico ou digital
que, considerado inviolável, facilita a deteção de infrações ao RSE. A Diretiva 2006/22/CE,
de 15 de março de 2006, estabelece os requisitos mínimos para a aplicação dos regulamentos
supramencionados e fixa o número mínimo de controlos (em 2010, pelo menos 3 % dos dias
de trabalho dos motoristas) que os Estados-Membros são obrigados a efetuar para controlar o
cumprimento dos tempos de condução, de pausa e de repouso. A substituição dos tacógrafos
analógicos por tacógrafos digitais permitirá, de forma progressiva, controlar com maior rapidez
e precisão um volume superior de dados, criando assim condições para que os Estados-Membros
aumentem o número de controlos.
No âmbito do pacote rodoviário (ver ficha 5.6.3., ponto 2, alínea c)), o Regulamento (CE)
n.º 1073/2009, de 21 de outubro de 2009, altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 e reintroduz
o «regime dos 12 dias» no transporte rodoviário de passageiros, segundo o qual o condutor
pode trabalhar até 12 dias consecutivos (em vez de 6 dias consecutivos no máximo), desde que
se trate de um serviço ocasional de transporte internacional de passageiros (isto é, um serviço
que inclua, pelo menos, um período de 24 horas fora do país onde foi iniciada a viagem). Esta
derrogação só deverá ser autorizada sob condições muito rigorosas que garantam a segurança
rodoviária e prevejam uma obrigação de descanso semanal para os condutores imediatamente
antes e depois do serviço ocasional. Além disso, as seguintes condições acrescem a partir de 1 de
janeiro de 2014: o veículo deverá estar equipado com um tacógrafo digital e, caso a condução
ocorra entre as 22h00 e as 06h00, o tempo de condução contínua fica limitado a 3 horas por
motorista, devendo a restante condução ser assegurada por outros condutores a bordo.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

No âmbito das suas competências legislativas, o Parlamento Europeu apoiou a maioria das
propostas de harmonização da Comissão, embora não tenha hesitado em defender determinados
aspetos:
— Aquando da mais recente revisão da Diretiva «Eurovinheta», o Parlamento reforçou

a componente ambiental desta última. Graças ao firme empenho da Comissão dos
Transportes, o preço das portagens pode incluir, desde o segundo semestre de 2013,
os custos da poluição sonora e da poluição atmosférica, o que representa o mínimo

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.6.3.pdf
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dos mínimos para que o princípio do «poluidor-pagador seja aplicado no transporte
rodoviário».

— Apesar de ter conseguido um reforço importante dos controlos dos tempos de condução e
de repouso, o Parlamento defende uma verdadeira harmonização social a nível da União.
A este respeito, o Parlamento solicitou à Comissão que, antes do final de 2013, o quadro
regulamentar relativo aos tempos de condução e de repouso no setor dos transportes de
mercadorias e de passageiros fosse revisto e que a aplicação e o controlo das regras fossem
objeto de uma maior harmonização. O subsequente relatório da Comissão, aprovado em
14 de abril de 2014 (COM(2014)0222 final), analisa a evolução do mercado e a dimensão
social do transporte rodoviário de mercadorias. Este relatório prevê, entre outras medidas,
o reforço da eficácia dos controlos e a evolução das condições de trabalho na profissão de
motorista, a fim de atenuar os efeitos de importantes mudanças que ocorrerão a longo prazo,
nomeadamente a escassez de condutores (ver também a secção sobre o papel do PE na
ficha 5.7.3.). Além disso, o Parlamento conseguiu fazer com que as disposições da Diretiva
2002/15/CE fossem também aplicáveis, desde 2009, aos condutores independentes (que
representam cerca de 20 % da categoria).

— Em 15 de abril de 2014, o Parlamento rejeitou as propostas apresentadas pelo executivo
para alterar as dimensões e os pesos máximos fixados pela Diretiva 96/53/CE. A Comissão
foi subsequentemente instada pelo Parlamento a realizar uma avaliação de impacto
adequada relativa aos camiões de grandes dimensões e a prestar informações ao Parlamento
sobre este assunto até 2016.

— Em 9 de setembro de 2015, o Parlamento apresentou uma resolução sobre a aplicação do
Livro Branco de 2011 sobre os transportes: «balanço e via a seguir rumo à mobilidade
sustentável», na qual convida a Comissão a propor medidas legislativas suplementares
em determinadas áreas acima referidas (ver rubrica «Resultados»). O Parlamento apelou
nomeadamente à revisão da terceira diretiva sobre a carta de condução (Diretiva 2006/126/
CE), com vista a reforçar os requisitos em matéria de emissão da carta de condução e de
formação dos condutores, bem como ao reexame da Diretiva (UE) n.º 2015/719, de 29
de abril de 2015, que altera a Diretiva 96/53/CE sobre as dimensões e os pesos máximos
autorizados no tráfego nacional e/ou internacional.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.7.3.pdf
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