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27.6.2018 A8-0200/12 

Alteração  12 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A Comissão deve introduzir um 

quadro de harmonização das regras de 

tributação sustentável dos veículos.  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/13 

Alteração  13 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Por natureza, os impostos anuais 

sobre veículos são pagamentos sem 

contrapartida relacionados com o facto de 

o veículo estar registado em nome do 

contribuinte durante um determinado 

período e, como tal, não refletem uma 

utilização específica das infraestruturas. 

Por razões semelhantes, os impostos sobre 

veículos não são eficazes no que se refere 

a incentivar operações mais limpas e mais 

eficientes ou a reduzir o congestionamento. 

(2) Por natureza, os impostos anuais 

sobre veículos são pagamentos sem 

contrapartida relacionados com o facto de 

o veículo estar registado em nome do 

contribuinte durante um determinado 

período e, como tal, não refletem uma 

utilização específica das infraestruturas. 

Por razões semelhantes, os impostos sobre 

veículos não devem sobrepor-se às 

infraestruturas de tarifação baseada na 

distância, mas devem ser complementares 

para incentivar operações mais limpas e 

mais eficientes ou reduzir o 

congestionamento. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/14 

Alteração  14 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) As portagens, dado estarem 

diretamente ligadas à utilização das 

estradas, são consideravelmente mais 

adequadas para alcançar estes objetivos. 

Em conformidade com o artigo 7.º-K da 

Diretiva 1999/62/CE, os Estados-

Membros que introduzirem portagens 

podem prever uma compensação 

adequada aos transportadores nacionais. 

(3) As portagens, dado estarem 

diretamente ligadas à utilização das 

estradas com base na distância percorrida, 

são consideravelmente mais adequadas 

para alcançar alguns destes objetivos, sem 

excluir a tributação sobre o impacto 

económico, ambiental e social de todo o 

ciclo de vida do veículo. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/15 

Alteração  15 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) A aplicação de impostos sobre 

veículos representa um custo que a 

indústria teve, até agora, em qualquer 

caso, de suportar, ainda que a cobrança 

das portagens fosse da competência dos 

Estados-Membros. Por conseguinte, os 

impostos sobre veículos podem atuar como 

obstáculo à introdução de portagens. 

(4) A aplicação de impostos sobre 

veículos representa um incentivo para que 

a indústria desenvolva veículos a motor 

mais sustentáveis, independentemente da 

situação, ainda que a cobrança das 

portagens seja da competência dos 

Estados-Membros. Por conseguinte, os 

impostos sobre veículos devem atuar como 

um suplemento à introdução de portagens. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/16 

Alteração  16 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Assim, os Estados-Membros devem 

dispor de maior margem de manobra para 

reduzir os impostos sobre veículos, 

nomeadamente através de uma redução 

dos mínimos estabelecidos na Diretiva 

1999/62/CE. A fim de minimizar o risco 

de distorções de concorrência entre as 

empresas de transporte estabelecidas em 

diferentes Estados-Membros, essa 

redução deve ser gradual. 

(5) Assim, os Estados-Membros devem 

ser incentivados a cobrar impostos sobre 

veículos mais sustentáveis, com base no 

impacto de todo o ciclo de vida e também 

no peso e nas dimensões do veículo, 

nomeadamente uma taxa sobre as 

emissões de carbono. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/17 

Alteração  17 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infraestruturas 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Os Estados-Membros devem ser 

encorajados a eliminar os incentivos 

fiscais contraditórios que desencorajam a 

mobilidade com níveis baixos de emissões 

e subsidiam veículos ineficientes e 

poluentes, como os veículos de empresa 

com motores diesel. 

Or. en 

 


