
 
NOTA

Departamento Temático B 
Políticas Estruturais e de Coesão 

 
 

EUROVINHETA III: 
DESENVOLVIMENTOS RECENTES E OPÇÕES POLÍTICAS  

A MÉDIO PRAZO 

2008 PT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ TRANSPORTES E TURISMO━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 



The ‘open skies’ agreement between the EU and the USA 
 

 

Direcção-Geral Políticas Internas da União 

Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 

TRANSPORTES E TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROVINHETA III: 

DESENVOLVIMENTOS RECENTES E OPÇÕES POLÍTICAS  
A MÉDIO PRAZO 

 

 
 
 

NOTA 
 
 
 
 

Conteúdo: 
A presente nota informativa trata da proposta de directiva que altera a Directiva 1999/62/CE e 
introduz a aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias relativas aos custos 
externos. Numa primeira fase, a proposta da Comissão é comparada com as conclusões do 
"Manual para cálculo dos custos externos no sector dos transportes”. Numa segunda fase, são 
debatidas as questões mais controversas, como sejam a escolha dos componentes dos custos 
externos, o tratamento dos custos de congestionamento, o tratamento dos limites máximos, a 
aplicação às redes e a utilização das receitas. Por fim, são apresentadas algumas perspectivas e 
opções de política a médio prazo. 
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Resumo 
 
O presente documento destina-se a preparar os temas da audição com os deputados do 
Parlamento Europeu que terá lugar em 2 de Dezembro de 2008 em Bruxelas. Será discutida a 
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 1999/62/CE 
e introduz a aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias relativas aos custos 
externos. 
 
Numa primeira fase, a proposta da Comissão referente à alteração da directiva relativa à 
aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 
infra-estruturas, tendo em conta os custos externos, é comparada ao conteúdo do Handbook on 
estimation of external costs in the transport sector. A proposta centra-se nas externalidades 
mais importantes, com os valores e metodologias mais sólidos, e propõe estratégias de 
avaliação simplificadas relativamente à poluição atmosférica, ao ruído e ao congestionamento. 
Trata-se de uma estratégia simultaneamente pragmática e prudente, dado que nem todos os 
custos externos são tidos em conta e se propõem limites máximos.  
 
Numa segunda fase, serão discutidas as questões mais controversas (referidas nos presentes 
documentos de trabalho do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia), como a 
escolha dos componentes dos custos externos, o tratamento dos custos de congestionamento, o 
tratamento dos limites máximos, a aplicação relativa às redes e a utilização das receitas. Do 
ponto de vista científico, torna-se necessário fazer uma distinção entre os custos de 
congestionamento (enquanto custos internos do sector) e outros custos externos (custos para a 
sociedade). Além disso, é essencial a coerência entre a estratégia da actual directiva (tarifação 
relativa aos custos médios das infra-estruturas) e a nova proposta (tarifação relativa ao custo 
marginal social). Assim, é vantajoso ter em consideração algumas condições de 
enquadramento relativas às taxas de congestionamento. Os limites destinados a impedir a 
imposição de um preço demasiado elevado poderão fazer sentido se forem diferenciados. 
Nomeadamente, os limites propostos para os custos de congestionamento são demasiado 
baixos quando comparados com os valores do Handbook on estimation of external costs in the 
transport sector. De um modo geral, tendo em conta o facto de a proposta de directiva não ser 
obrigatória, deverá ser concedida alguma liberdade de acção aos Estados-Membros. 
 
Numa terceira fase, o caminho deverá ser percorrido principalmente em duas direcções 
fundamentais. Em primeiro lugar, é necessário estabelecer uma ligação entre as taxas de 
externalidade e outras políticas, como as que dizem respeito às alterações climáticas e ao 
investimento em infra-estruturas, tendo igualmente em conta que as tentativas de introdução 
de tarifação em artérias urbanas constituem uma política muito eficiente e eficaz, uma vez que 
os custos externos são maiores nas áreas urbanas. Em segundo lugar, a estratégia faseada no 
sentido de uma tarifação com equidade e eficiência no sector dos transportes deve ter em 
consideração a coerência entre o transporte de mercadorias e o de passageiros, bem como os 
diferentes modos de transporte. 
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1. Coerência entre o Handbook on estimation of external 
costs in the transport sector e a proposta de directiva 
comunitária 

 
1.1. O conteúdo do Handbook on estimation of external costs in the 

transport sector 
 
O Handbook on estimation of external costs in the transport sector (CE/INFRAS 2008) 
constitui uma análise de estudos existentes sobre a avaliação dos custos externos com o 
objectivo de determinar as metodologias de melhores práticas relativas a estratégias de 
avaliação, bem como os valores de entrada e saída que correspondem às melhores práticas, 
como base para uma tarifação ideal no sector dos transportes. O referido documento abrange 
todos os modos de transporte e as conclusões mais importantes que dele se podem retirar são: 

 
› Existem dois tipos de externalidades a ter em conta: os custos da escassez e do 

congestionamento enquanto externalidades internas do sector dos transportes e os custos 
ambientais e com os acidentes enquanto externalidades incidentes sobre a sociedade. 

 
› Como base para a tarifação, devem ser tidos em conta os custos marginais (custos adicionais 

por unidade de transporte adicional). 
 
› As taxas variáveis existentes relativas às infra-estruturas (por exemplo, as taxas de utilização 

das infra-estruturas e impostos sobre o óleo mineral) devem ser tidas em consideração para 
se avaliar os níveis actuais de internalização e a necessidade de uma fixação de preços 
correctiva. 

 
› Estão disponíveis valores e metodologias sólidos com origem em estudos de investigação, 

sobretudo os que se baseiam na modelização e investigação europeia relativa aos transportes. 
Deve ter-se em conta que os custos externos marginais por unidade de transporte dependem 
fortemente da especificação das situações de tráfego, bem como do desempenho das 
infra-estruturas e dos veículos. Por conseguinte, existe uma vasta gama de valores 
disponíveis. 

 
› Estes valores e metodologias são particularmente sólidos no que respeita ao 

congestionamento, à poluição atmosférica e à poluição sonora. 
 
› É possível obter metodologias e valores relativos aos custos com os acidentes. Este facto 

aplica-se em especial aos custos sociais totais dos acidentes. No entanto, a determinação do 
custo marginal e das partes externas é menos sólida, uma vez que os sistemas de seguros 
diferem significativamente de um Estado-Membro para outro. 

 
› É possível obter metodologias e valores relativos aos custos das alterações climáticas 

(expressos em euros por tonelada de CO2). Como as alterações climáticas constituem um 
problema global de longo prazo, existem diferentes formas de elaborar valores nacionais a 
curto e médio prazo (p. ex. custos dos danos, custos da não utilização). Relativamente ao 
transporte rodoviário, existem diferentes perspectivas sobre como se poderá considerar as 
actuais taxas aplicáveis aos combustíveis como formas possíveis de internalização. 

 
› Relativamente a outros elementos de custos externos, os valores e metodologias são menos 

sólidos e ainda não estão prontos para internalização. Uma importante excepção consiste no 
facto de os custos ambientais marginais em áreas sensíveis (por exemplo, nos corredores 
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alpinos) serem maiores (duas a cinco vezes) do que em zonas planas. Esta situação aplica-se 
em especial à poluição atmosférica e à poluição sonora. 

 
As figuras seguintes mostram os níveis relativos aos diferentes componentes dos custos e 
situações de tráfego incluídos no Handbook on estimation of external costs in the transport 
sector. 

 
Figura 1  Veículos pesados de mercadorias: custo unitário por categoria de custos em €ct/vkm (em €2000) 

com base em valores unitários relativos a todos os componentes dos custos, a partir do Handbook on 
estimation of external costs in the transport sector (CE/INFRAS 2008) 
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Figura 2 Veículos pesados de mercadorias: valores unitários por situação de tráfego em €ct/vkm (em 

€2000) com base em valores unitários relativos a todos os componentes dos custos, a partir do 
Handbook on estimation of external costs in the transport sector (CE/INFRAS 2008) 

 

200.0

 
 
1.2. A estratégia da Comissão 
 
A estratégia da Comissão incluída na proposta de directiva baseia-se em alguns princípios 
destinados a converter os valores do Handbook on estimation of external costs in the transport 
sector numa política real de tarifação dos veículos pesados de mercadorias: 

 
›  Estratégia faseada: a via de internalização dos custos externos deve ter em conta a 

necessidade de acção faseada. É necessária uma acção urgente no sector rodoviário. Uma 
primeira fase consistirá na internalização dos custos externos relativos aos veículos pesados 
de mercadorias, embora outros sectores (aviação, caminhos-de-ferro) estejam a ter em conta, 
em parte, as externalidades nos seus sistemas de tarifação (p. ex. tarifação da infra-estrutura 
ferroviária ou das faixas horárias de acordo com o ruído, integração do sector da aviação no 
regime de comércio de licenças de emissão). 

 
› Ter em consideração outras formas de internalização: a proposta da Comissão exclui 

essas externalidades sempre que outras formas de internalização forem possíveis ou, 
inclusivamente, mais adequadas que as taxas relativas aos custos das infra-estruturas: por 
exemplo, os custos com os acidentes (internalização através de sistemas de seguros) e os 
custos das alterações climáticas (taxas aplicáveis aos combustíveis, impostos sobre as 
emissões de CO2, tratamento das emissões resultantes da produção de combustíveis). 

 
›  Estratégia cautelosa: a estratégia da Comissão exclui essas externalidades sempre que não 

estiverem disponíveis abordagens sólidas e reconhecidas. Para prevenir a imposição de um 
preço demasiado elevado, a Comissão não tem em consideração outras externalidades (um 
pouco duvidosas, como a natureza e paisagem) e introduz limites relativos aos níveis 
máximos de cada externalidade. Comparando os níveis totais do Handbook on estimation of 
external costs in the transport sector com os limites propostos, a estratégia da Comissão 
abrange  

› em horas de ponta, cerca de dois terços dos custos unitários externos totais detectados, 
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› em horas mortas, um pouco menos que 50% dos custos unitários totais detectados. 
 

› Procedimentos simplificados: a Comissão propõe uma estratégia simplificada para cada 
externalidade. Especialmente a nível da poluição atmosférica e poluição sonora, essa 
proposta conduz a abordagens em termos de custos médios. 

 
› Ligação à Directiva Eurovinheta II, 2006/38/CE: os valores propostos no âmbito da 

proposta de directiva Eurovinheta III complementam a directiva em vigor. Contudo, há 
algumas excepções. É particularmente importante a majoração relativa aos custos externos 
(poluição atmosférica e sonora) em áreas sensíveis. Esta apenas é possível enquanto 
alternativa à majoração de 25% proposta na actual directiva. 

 
1.3. Verificação da coerência 
 
De um modo geral, poder-se-á dizer que a proposta da Comissão está em conformidade com a 
teoria e os resultados da investigação relativos aos níveis de custos externos incluídos no 
Handbook on estimation of external costs in the transport sector. A transposição dos valores 
do referido documento para o anexo da proposta de directiva é pragmática e tem igualmente 
em conta o reconhecimento político. 
 
› A limitação a três externalidades principais (poluição atmosférica, poluição sonora, 

congestionamento) apenas será coerente se as abordagens relativas às outras externalidades 
mais importantes, em especial os acidentes e as alterações climáticas, forem sujeitas a um 
desenvolvimento adicional (de acordo com a estratégia faseada) e, no futuro, internalizadas. 
Se os valores não forem sólidos actualmente e se não forem propostas outras formas de 
internalização, isso não pode significar em que estes custos sejam zero. Caso contrário, a 
tarifação dos transportes permaneceria demasiado baixa e/ou não reflectiria de forma 
correcta os factores dos custos. 

 
› Os limites máximos poderão fazer sentido para prevenir a imposição de um preço demasiado 

elevado. No entanto, os valores apresentados no Handbook on estimation of external costs in 
the transport sector não são verdadeiramente valores máximos. Representam o limite 
superior dos valores médios propostos para a Alemanha. O referido documento revela formas 
adicionais de transferência de valores de um país para outro, com base no ajustamento do 
PIB per capita. 

 
› A transferência dos valores do Handbook on estimation of external costs in the transport 

sector (diferenciados segundo artérias urbanas, auto-estradas, estradas interurbanas) para 
duas categorias de estradas (estradas suburbanas e outras estradas interurbanas) é pragmática 
e carece de uma nova denominação, uma vez que não existe uma classificação de estradas 
comum a toda a Europa. 

 
› O procedimento relativo à poluição atmosférica está de acordo com a estratégia do 

documento acima referido e utiliza os valores unitários propostos em importantes iniciativas 
europeias (como o programa CAFE e o projecto de investigação HEATCO). Os limites 
propostos correspondem a médias (por classe Euro, mas com cálculo da média de acordo 
com as classes de dimensão) da frota para estradas suburbanas e outras estradas interurbanas, 
directamente baseadas num quadro do Handbook on estimation of external costs in the 
transport sector. Podem ser utilizados como níveis máximos para taxas ao km aplicáveis a 
toda a rede. Contudo, poderão ser demasiado baixos para a aplicação em determinados 
corredores (p. ex. corredores de tráfego com uma percentagem elevada de camiões pesados). 
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› O procedimento relativo ao ruído revela uma estratégia simplificada com base nos custos 
médios. Os limites são retirados directamente do Handbook on estimation of external costs in 
the transport sector. No entanto, são consideravelmente inferiores aos resultados da fórmula, 
uma vez que dizem respeito a valores de custos marginais. Estão actualmente em curso 
algumas discussões técnicas com o objectivo de aperfeiçoar a fórmula, tendo em conta 
abordagens mais sofisticadas nos Estados-Membros. A distinção entre dia e noite é 
provavelmente de difícil aplicação, mas é fundamental para criar incentivos a uma menor 
poluição sonora, conforme é exigido pela teoria do bem-estar económico. 

 
› A fórmula relativa aos custos de congestionamento é retirada directamente do Handbook on 

estimation of external costs in the transport sector. No entanto, surgem dificuldades 
significativas quando é aplicada a casos práticos sem que esteja disponível um modelo de 
tráfego à escala real. Os principais problemas resultam da necessidade de diferenciar as taxas 
segundo os níveis de tráfego e da forte variação dos níveis de taxas de acordo com a 
densidade do tráfego. De momento, registam-se novamente algumas melhorias técnicas a 
nível da aplicação e das hipóteses da fórmula. Os limites (em especial os que se referem às 
estradas interurbanas) são retirados do Handbook on estimation of external costs in the 
transport sector e correspondem a resultados médios relativos à hora de ponta, com origem 
em diversas aplicações de modelos de tráfego a nível europeu. Uma comparação com a 
ferramenta desenvolvida no âmbito do projecto de investigação GRACE revela que estes 
limites são demasiado baixos para reflectirem o custo marginal, em especial no que respeita 
às auto-estradas interurbanas. Parece adequada uma redução da complexidade da estratégia, 
nomeadamente a definição de um conjunto limitado de tipos de congestionamentos e de 
estradas, de modo a estabelecer apenas um conjunto limitado de níveis de taxas por país. 

 
› As majorações para as zonas dos Alpes relativas à poluição atmosférica e aos custos do 

ruído são retiradas directamente do Handbook on estimation of external costs in the 
transport sector. Contudo, a ligação relativa à majoração de 25% da directiva existente não 
se baseia nos resultados do referido documento. 
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2. Discussão das questões mais controversas 
 
2.1. Análise dos custos adicionais 
 
Segundo o mais recente documento de trabalho do Conselho, os custos a ter em conta devem 
limitar-se aos que dizem respeito à poluição atmosférica e ao ruído e, sob determinadas 
condições, aos custos de congestionamento. No entanto, foram apresentados (também no 
documento de trabalho do Parlamento Europeu) alguns argumentos a favor de que sejam 
igualmente tidas em consideração outras externalidades.  
 
Custos das alterações climáticas 
Os custos externos das alterações climáticas relacionados com os transportes são muito 
importantes e cada vez mais significativos. Existem algumas incertezas relativamente às 
abordagens de avaliação e há diversas possibilidades de internalização integradas numa 
estratégia geral relativa à política climática. Todavia, é necessária acção. Deste ponto de vista, 
não incluir os custos das alterações climáticas seria transmitir a mensagem errada. É de referir 
que os custos subiriam acentuadamente se fossem propostas metas de redução mais 
ambiciosas para a era pós-Quioto. Por outro lado, deve ter-se em conta que, em alguns 
Estados-Membros, uma parte dos custos das alterações climáticas poderá já estar 
internalizada, quer explicitamente através de taxas relativas ao CO2 ou ecotaxas, quer 
implicitamente através de níveis elevados de impostos sobre o óleo mineral, cujas receitas 
conduzem a uma sobrecarga de tráfego no âmbito do balanço de custos das infra-estruturas. 
Em comparação com as taxas relativas ao óleo mineral ou com o comércio de licenças de 
emissão, os direitos de utilização da infra-estrutura rodoviária poderão ser ligeiramente menos 
eficazes, mas resultam igualmente numa redução das emissões de gases com efeito de estufa.  
 
► Uma vez que a estratégia no seu todo não é obrigatória, faria sentido que os 
Estados-Membros pudessem incluir os custos das alterações climáticas nos direitos de 
utilização da infra-estrutura rodoviária aplicáveis a veículos pesados de mercadorias. De 
forma a prevenir a dupla imposição, os Estados-Membros deveriam ser obrigados a ter em 
conta as taxas relativas ao CO2 ou ecotaxas existentes, que se destinam igualmente a reduzir as 
emissões dos gases com efeito de estufa. 
 
Custos com os acidentes 
Especialmente devido ao facto de os custos relacionados com as vítimas mortais e os feridos 
graves não serem pagos pelos utentes das infra-estruturas de transporte, são necessárias acções 
que conduzam à internalização dos custos com os acidentes. O projecto IMPACT propõe uma 
taxa suplementar a aplicar aos prémios de seguro, cujas receitas podem ser utilizadas para 
financiar medidas de segurança para o sector dos transportes. De momento, não se vislumbra 
qualquer iniciativa a nível da UE destinada a introduzir a referida taxa suplementar. Uma 
segunda estratégia poderia consistir na internalização dos custos com os acidentes através de 
uma taxa suplementar de segurança aplicável à utilização das infra-estruturas rodoviárias (em 
conformidade com os valores propostos no Handbook on estimation of external costs in the 
transport sector). Do ponto de vista científico, deve dizer-se que os conhecimentos sobre a 
dependência dos níveis de tráfego, e dos riscos de acidentes e a componente externa dos 
custos com os acidentes ainda são reduzidos, uma vez que existe uma relação complexa entre 
o sofrimento e a dor de quem causa um acidente (condutores), o seu ambiente próximo e a 
sociedade.  
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► Considera-se oportuno abordar os custos com os acidentes numa fase posterior, de acordo 
com a presente proposta apresentada no documento de trabalho do Parlamento Europeu. Esta 
situação poderá resultar numa taxa demasiado reduzida a curto prazo, mas há tempo suficiente 
para se aperfeiçoar os conhecimentos sobre a componente externa dos custos com os 
acidentes. Faz sentido que, numa fase posterior, se permita que os Estados-Membros incluam 
(voluntariamente) os custos externos nas suas propostas relativas a taxas, caso apresentem as 
suas próprias estimativas sólidas. 
 
Outros custos ambientais 
Existem outros custos ambientais, mas as suas abordagens de avaliação ainda são pouco 
eficazes e, na sua maior parte, não variam de forma directa relativamente aos níveis de 
tráfego. São disso exemplo a natureza e paisagem. No âmbito de uma abordagem cautelosa, é 
compreensível que estes custos não sejam tidos em consideração. 
 
2.2. Custos de congestionamento 
 
Os presentes documentos de trabalho (Parlamento Europeu e Conselho da UE) revelam que o 
tratamento referente aos custos de congestionamento é muito controverso. Ao contrário dos 
custos ambientais e com os acidentes, os custos de congestionamento constituem uma 
externalidade interna do sector, entre diferentes veículos e a sua procura de capacidade em 
horas de ponta. Por conseguinte, é importante ter em conta a ligação temática à actual 
Directiva 2006/38/CE. 

 
› A directiva em vigor tem por objectivo a recuperação dos custos das infra-estruturas, tendo 

em consideração a possibilidade de diferenciação das taxas de acordo com a utilização da 
capacidade. Esta estratégia baseia-se no custo médio. Na sequência da mesma, as taxas 
relativas aos custos de congestionamento poderão não resultar num aumento do nível médio 
de tarifação. 

 
› A nova proposta segue o princípio da tarifação relativa ao custo marginal social. A fórmula 

relativa aos custos de congestionamento tem em conta as taxas variáveis existentes e não 
resulta na imposição de um preço demasiado elevado (relativamente a áreas de pico). 

 
› No entanto, quando se conjugam as abordagens das duas directivas, as taxas relativas a 

estradas não congestionadas são superiores aos custos marginais sociais, uma vez que os 
custos médios das infra-estruturas são superiores aos custos marginais. 

 
Por conseguinte, de acordo com as propostas do presente documento de trabalho do Conselho, 
será vantajoso ter em conta uma condição referente ao enquadramento, através da introdução 
de taxas de congestionamento. 
 
► A proposta de directiva apresentada pela Comissão é, por si só, coerente e reflecte os 
custos marginais sociais. Apesar disso, a estratégia relativa aos custos de congestionamento 
deve igualmente ser analisada em conjunto com a Directiva Eurovinheta existente. A nova 
proposta apresenta uma metodologia que diferencia as taxas relacionadas com a capacidade. 
Através da conjugação das abordagens, poder-se-á tratar da questão referente à possível 
compensação para as estradas não congestionadas uma vez que, ao contrário das estradas 
congestionadas, nestas não são aplicadas taxas de acordo com o princípio da tarifação relativa 
ao custo marginal social. Este argumento poderá dar lugar a regras específicas aplicáveis a 
estradas com portagem, conforme sugerido no presente documento de trabalho do Conselho. 
Uma vez que isso poderá aumentar a complexidade da estratégia, poder-se-á argumentar (de 
forma pragmática) que uma compensação não é necessária (em média), uma vez que 
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(conforme acima referido) nem todos os custos são abordados na proposta e os limites 
relativos ao congestionamento são um pouco baixos. 
 
► Outra questão importante consiste na integração dos veículos ligeiros de passageiros num 
sistema de custos de congestionamento. É óbvio que um sistema aplicável a todos os veículos 
é muito mais eficaz do que um que apenas se aplique a veículos pesados de mercadorias. É 
importante não discriminar o transporte comercial relativamente a outros utentes da 
infra-estrutura. Contudo, isso não significa que as taxas de congestionamento apenas podem 
ser introduzidas se os veículos ligeiros de passageiros forem abrangidos. Poderão existir 
troços de estradas com taxas muito elevadas de veículos pesados de mercadorias e obstáculos 
significativos para outros utentes da infra-estrutura. 
 
► As taxas de congestionamento deverão prevenir uma eventual tarifação monopolista. 
Assim, a tarifação relativa ao congestionamento apenas é vantajosa em determinados troços 
onde for possível aumentar a capacidade (quer através da redução do volume de tráfego e 
subsequente redução do risco de congestionamento, quer através do aumento da capacidade). 
Esta estratégia é de muito mais fácil execução (inclusivamente do ponto de vista técnico) do 
que uma diferenciação complexa de toda a rede. Por conseguinte, a proposta referente à 
exigência da elaboração de planos de acção pelos Estados-Membros (apresentada no presente 
documento de trabalho do Conselho) constitui uma estratégia vantajosa. 
 
2.3. Limites máximos 
 
Os limites máximos apresentados na proposta devem servir de referência para os níveis 
adequados e prevenir a imposição de um preço demasiado elevado. Embora o documento de 
trabalho do Parlamento Europeu conteste esta ideia, o documento de trabalho do Conselho 
apoia a introdução dos limites. Os limites podem ser encarados como um elemento prático 
destinado a restringir a liberdade de acção dos Estados-Membros e, dessa forma, reduzir o 
risco de imposição de um preço demasiado elevado. Por outro lado, esta estratégia implica o 
risco de a maior parte dos Estados-Membros propor taxas ao nível dos limites: o ónus da 
prova será então da responsabilidade do regulador (neste caso, a Comissão Europeia), que terá 
que provar que as taxas adequadas devem ser inferiores aos limites. Deste modo, os limites 
podem igualmente levar a preços demasiado elevados nos Estados-Membros com 
externalidades significativamente inferiores. Para reduzir esse risco, existem três opções: 

 
› Não impor limites: os Estados-Membros têm de explicar pormenorizadamente a sua 

estratégia. Esta opção leva a que um organismo independente seja de grande importância, 
bem como a um aumento das acções de avaliação. 

 
› Um procedimento pormenorizado de transferência de valores (entre países, entre situações de 

tráfego, conforme proposto no Handbook on estimation of external costs in the transport 
sector, com valores predefinidos por países). Esta estratégia é possível para a padronização 
de valores de entrada (como o custo por tonelada de emissões ou por pessoa afectada e o 
valor do tempo). No entanto, a padronização de situações de tráfego é algo 
consideravelmente complexo. 

 
› Limites com larguras de banda (limites inferiores e superiores, p. ex. +/- 30%) aumentam a 

flexibilidade mas, por outro lado, a necessidade de uma avaliação pormenorizada e 
independente também é elevada. 

 
► Do ponto de vista prático, a introdução de limites é vantajosa. Para que os limites sejam 
utilizados de forma adequada, uma diferenciação adicional poderá fazer sentido: 
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› Ter em consideração valores de entrada específicos para cada país relativos ao ruído (pessoas 
afectadas, de acordo com o projecto HEATCO) e ao congestionamento (valores específicos 
para cada país relativos ao valor do tempo). 

 
› Ter em consideração limites para a tarifação dos corredores através de valores máximos 

reais, caso os Estados-Membros pretendam introduzir taxas de externalidade em corredores 
específicos. Especialmente no que diz respeito aos custos de congestionamento, esses limites 
significam que os valores deverão ser consideravelmente mais altos. Deste ponto de vista, a 
proposta apresentada no documento de trabalho do Conselho relativa à redução dos limites 
para estradas suburbanas parece ir no sentido errado. 

 
› Ter em consideração limites médios nacionais (de acordo com a proposta existente), caso os 

países pretendam introduzir taxas aplicáveis à rede em todo o território nacional. 
 
› Limites aplicáveis às receitas totais provenientes das estradas da RTE, com base em vkm em 

estradas da RTE e taxa máxima por vkm nestas estradas. 
 
De qualquer forma, os Estados-Membros devem ter o direito de conceber cálculos mais 
sofisticados, com base em metodologias recomendadas no Handbook on estimation of external 
costs in the transport sector. 
 
2.4. Aplicação relativa às redes 
 
Os valores apresentados no Handbook on estimation of external costs in the transport sector 
são diferenciados de acordo com o tipo de rodovia, incluindo áreas urbanas. Dado que a 
estratégia da proposta de directiva não é obrigatória, faz sentido que os Estados-Membros 
possam incluir todos os tipos de rodovias, de acordo com o princípio da subsidiariedade. Essa 
estratégia implica uma maior flexibilidade, interoperabilidade e transparência (p. ex. a 
aplicação de taxas diferenciadas às redes, evitar desvios). Não é necessário que os 
Estados-Membros provem que as estradas onde são aplicadas taxas têm custos particularmente 
mais elevados que as outras. Tendo em conta os valores incluídos no Handbook on estimation 
of external costs in the transport sector, devem ser criados incentivos para que as artérias 
urbanas sejam igualmente incluídas, uma vez que é nas áreas urbanas que as externalidades 
são maiores. 

 
2.5. Tratamento de áreas sensíveis 
 
As áreas sensíveis como os corredores alpinos têm custos externos específicos mais elevados 
do que outras infra-estruturas. Este facto é tido em conta na proposta actual através de factores 
de majoração relativos à poluição atmosférica (factor máx. 2) e sonora (factor máx. 5), de 
acordo com as recomendações do Handbook on estimation of external costs in the transport 
sector. No entanto, existe uma ligação à actual Directiva Eurovinheta, na qual é possível um 
factor de majoração de 25% para corredores sensíveis, se as receitas forem utilizadas para 
melhorar a capacidade de transporte rodoviário e ferroviário. De acordo com a Comissão e o 
documento de trabalho do Conselho, para se evitar uma oneração indevida dos utentes, não se 
deve combinar uma taxa de externalidade com uma majoração, excepto se os custos externos 
excederem o valor da majoração já aplicada. Além disso, deve ter-se em conta que níveis de 
taxas demasiado elevados em corredores específicos podem resultar em efeitos acentuados de 
desvio do tráfego e numa diminuição das receitas, o que é contrário aos objectivos financeiros. 
Todavia, é necessário fazer a distinção entre a fundamentação da majoração relativa aos custos 
das infra-estruturas e a fundamentação da majoração relativa aos custos externos: 
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› A majoração de 25% relativa aos custos das infra-estruturas constituiu um compromisso 
político para permitir a aplicação de taxas no eixo de Brenner. Contudo, poder-se-á 
argumentar que determinados custos das infra-estruturas (como os custos externos) são mais 
elevados em áreas montanhosas do que em áreas planas. 

 
› As majorações relativas aos custos externos referentes à poluição atmosférica e ao ruído 

incluídas na proposta baseiam-se em estudos científicos sobre estes elementos de custos, 
com uma base factual. 

 
► De um ponto de vista factual, é necessária uma separação clara no que respeita à utilização 
das majorações referentes à aplicação de taxas nos corredores alpinos: se os custos externos 
forem mais elevados, a taxa de externalidade é justificada. Além disso, se existirem planos 
para a construção de corredores alternativos (p. ex. corredores ferroviários), a majoração de 
25% relativa às infra-estruturas também se justifica. A utilidade de se aplicar taxas no mesmo 
corredor com o objectivo de se internalizar os custos externos e de se obter receitas para a 
infra-estrutura ferroviária poderá ser questionável. No entanto, essa decisão poderá ser 
deixada ao critério dos Estados-Membros, de acordo com o princípio da subsidiariedade.  
 
2.6. Afectação de receitas 
 
Segundo os documentos de trabalho, existe um consenso alargado em como as receitas 
provenientes das taxas de utilização das infra-estruturas devem ser utilizadas principalmente 
para melhorar a eficiência e o desempenho ambiental no sector dos transportes. O projecto 
IMPACT revelou que existem diferentes formas de tratar as receitas que resultam das taxas de 
utilização das infra-estruturas. Existe uma perspectiva puramente científica segundo a qual as 
receitas dos custos externos devem ser reafectadas de forma independente, para prevenir 
distorções de preços. Por outro lado, poderá considerar-se justa, eficaz e transparente a 
atribuição das receitas, de um modo geral, ao sector dos transportes. 

 
› As taxas de congestionamento, enquanto base para a tarifação pela escassez diferenciada 

devem, em primeiro lugar, ser utilizadas para melhorar a situação no sector dos transportes 
no que respeita à capacidade. O investimento noutros modos de transporte além do 
rodoviário (como o melhoramento dos corredores ferroviários) poderá constituir uma 
alternativa (p. ex. em áreas urbanas, em determinados corredores interurbanos) para redução 
do congestionamento. Por conseguinte, é conveniente aplicar no sector dos transportes as 
receitas das taxas de congestionamento. 

 
› No que respeita às taxas relativas às externalidades ambientais, a forma de utilização das 

receitas é muito mais flexível. Estas podem ser atribuídas a outros modos de transporte (de 
forma a diminuir as externalidades, sem redução da mobilidade) ou utilizadas para financiar 
medidas racionais do ponto de vista económico para redução dos problemas ambientais (p. 
ex. filtros de partículas para os transportes públicos, medidas de protecção contra o ruído, 
etc.). 

 
► Por conseguinte, é simultaneamente oportuno e compreensível aplicar as receitas das taxas 
de externalidade no sistema de transportes. Esta estratégia respeita igualmente os critérios de 
justiça e transparência. No entanto, de acordo com o princípio da subsidiariedade e com base 
na estratégia não obrigatória, as decisões finais sobre a utilização das receitas poderão ser 
deixadas ao critério dos Estados-Membros.  
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3. Uma estratégia faseada de longo prazo 
 
É simultaneamente vantajoso e oportuno, no âmbito de uma primeira fase, começar pela actual 
proposta relativa à internalização dos custos externos relacionados com veículos pesados de 
mercadorias. Para se seguir uma estratégia abrangente integrada na política ambiental e de 
transportes e em conformidade com o princípio da subsidiariedade, os elementos e fases 
seguintes são os mais importantes. 
 
3.1. Interligação 
 
Custos das infra-estruturas e congestionamento; outras externalidades  
É conveniente ligar a actual Directiva Eurovinheta à nova proposta, clarificando o tratamento 
das taxas de diferenciação de acordo com a escassez (em áreas congestionadas, em áreas não 
congestionadas). No quadro de uma fase posterior, será necessário incluir outras 
externalidades (p. ex. acidentes, outros custos ambientais) se as metodologias forem mais 
sólidas. 
 
Tarifação em artérias urbanas 
Os níveis mais altos de externalidades ocorrem em áreas urbanas. Os Estados-Membros 
deveriam começar a introduzir sistemas de tarifação diferenciados (tendo igualmente em conta 
os custos de congestionamento) em áreas urbanas. Os sistemas de tarifação de artérias urbanas 
constituem a forma correcta de fazê-lo. As recomendações do Handbook on estimation of 
external costs in the transport sector e a proposta de directiva facultam as abordagens 
fundamentais para a interligação da tarifação em artérias urbanas com a tarifação em estradas 
interurbanas. 
 
Política relativa às alterações climáticas 
A mitigação das alterações climáticas constitui a política que representa o maior desafio. As 
políticas de mitigação devem ter igualmente em conta a tarifação da utilização da 
infra-estrutura rodoviária como uma forma possível de proporcionar incentivos para a 
poupança de energia na área dos transportes, por exemplo, através da aquisição de veículos 
eficientes em termos de consumo de combustível e de alterações modais nas deslocações. 
 
Política de tarifação a longo prazo 
Uma política de tarifação justa e eficaz deve conjugar os dois objectivos relativos à 
amortização a longo prazo dos custos das infra-estruturas e à internalização dos custos 
externos marginais, para redução das perturbações de tráfego. Por conseguinte, as receitas 
provenientes das taxas de utilização das infra-estruturas devem servir para sustentar uma 
política geral de transportes coerente, recorrendo às vantagens específicas dos diversos modos 
de transporte. 
 
3.2. Introdução faseada 
 
Melhorar as bases científicas para a internalização dos custos adicionais 
O alargamento das bases científicas prepara o caminho para a inclusão de custos adicionais, 
bem como para o aperfeiçoamento da aplicação e do ajustamento dos limites de acordo com os 
conhecimentos mais actuais e com as alterações das condições económicas e da situação em 
matéria de transportes. 
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De taxas baseadas no tempo de utilização para taxas baseadas na distância 
Os sistemas eficazes de tarifação da utilização das infra-estruturas baseiam-se numa 
diferenciação transparente (de acordo com as categorias de veículos, de acordo com diferentes 
níveis de perturbação e troços da infra-estrutura). Apenas os sistemas de tarifação baseados na 
distância permitem essa diferenciação, através de uma tecnologia fiável (p. ex. electrónica, 
baseada em satélites) que permite um sistema de tarifação com baixos custos de 
implementação e de grande comodidade para o utente. Assim, a médio prazo (até 2015) será 
conveniente abandonar gradualmente as taxas baseadas no tempo e mudar para as taxas 
baseadas na distância, com um aumento do nível de diferenciação, especialmente de acordo 
com o nível de utilização da capacidade e de escassez, respectivamente. 
 
De taxas de utilização da infra-estrutura rodoviária aplicáveis apenas a veículos pesados 
de mercadorias a taxas aplicáveis a todos os veículos 
A inclusão do transporte de passageiros nos sistemas de tarifação relativos à utilização da 
infra-estrutura rodoviária é essencial para melhorar a equidade entre os modos de transporte e 
aumentar a eficácia (menos problemas a nível dos transportes em geral). 
 
De voluntário a obrigatório 
A introdução, numa base voluntária, de taxas relativas a externalidades nos Estados-Membros 
envolvidos é simultaneamente viável e aceitável. No entanto, a médio prazo, a internalização 
não deverá ser voluntária, mas sim obrigatória. Dada a existência de uma tecnologia de 
portagem abrangente e padronizada (no âmbito do Serviço Europeu de Teleportagem), a 
Comissão poderá simultaneamente dirigir e coordenar este processo. 
 
Tarifação abrangente aplicável às infra-estruturas rodoviária e ferroviária e às faixas 
horárias 
A inclusão de outros modos de transporte (p. ex. caminhos-de-ferro, aeroportos, portos e vias 
navegáveis interiores) é essencial para garantir uma igualdade geral de tratamento para todos 
os modos de transporte. Isso implica: regras harmonizadas para as taxas relativas a 
externalidades, em especial no que respeita à tarifação pela escassez, ter em consideração a 
poluição atmosférica e sonora no âmbito da diferenciação da tarifação relativa a ferrovias e 
das taxas de acesso a aeroportos, bem como tomar em consideração nos sistemas de tarifação, 
de forma coerente, as emissões de gases com efeito de estufa, paralelamente a outras medidas 
de mitigação das alterações climáticas. 
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