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17.10.2018 A8-0202/133 

Alteração  133 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 1999/62/CE 

Título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Diretiva 1999/62/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 

1999, relativa à aplicação de imposições 

aos veículos pela utilização das 

infraestruturas rodoviárias; 

Diretiva 1999/62/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 

1999, relativa à aplicação de imposições 

aos veículos pela utilização das 

infraestruturas rodoviárias e para a 

internalização dos custos externos; 

 

Or. en 

Justificação 

A alteração do título completa melhor os temas legislação proposta. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Alteração  134 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Melhorias nas infraestruturas 

existentes das pontes e dos túneis por 

motivos de segurança; 

Or. en 

Justificação 

A utilização de receitas para melhorar a segurança dos túneis e pontes existentes contribuirá 

para evitar investimentos de maiores dimensões, se as medidas forem tomadas demasiado 

tarde. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Alteração  135 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) «Taxa de externalidade», uma taxa 

cobrada a fim de recuperar os custos 

suportados por um Estado-Membro com a 

poluição atmosférica e/ou sonora originada 

pelo tráfego; 

(8) «Taxa de externalidade», uma taxa 

cobrada a fim de recuperar os custos 

suportados por um Estado-Membro com a 

poluição atmosférica e/ou sonora originada 

pelo tráfego, pelas alterações climáticas e 

pelos acidentes; 

Or. en 

Justificação 

Sendo a maior parte do tráfego externo causada pelas alterações climáticas e pelos 

acidentes, estes devem ser mencionados nesta definição. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Alteração  136 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) «Custo das alterações climáticas 

originadas pelo tráfego», o custo dos 

danos causados pelas alterações 

climáticas, como as condições 

meteorológicas extremas, e das medidas 

destinadas a reduzir os danos causados 

pelas alterações climáticas. 

Or. en 

Justificação 

Esta definição é necessária, tal como descrito na alteração relativa à definição do ponto 8. 



 

AM\1166532PT.docx  PE624.159v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0202/137 

Alteração  137 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-B) «Custo dos acidentes», o custo das 

vítimas mortais e dos feridos graves 

causados por acidentes rodoviários e que 

não é coberto por um seguro. 

Or. en 

Justificação 

Estes custos dos acidentes constituem uma parte importante dos custos externos, pelo que é 

necessário defini-los. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Alteração  138 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-C – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A taxa de externalidade relativa à 

poluição atmosférica originada pelo 

tráfego não se aplica aos veículos pesados 

que cumpram as normas de emissão 

EURO mais rigorosas. 

Suprimido 

O primeiro parágrafo deixa de ser 

aplicável quatro anos a contar da data em 

que as regras que introduziram essas 

normas começaram a ser aplicadas. 

 

Or. en 

Justificação 

Até as normas de emissão EURO mais rigorosas causam custos externos resultantes das 

emissões de gases com efeito de estufa, do ruído, da poluição atmosférica e dos acidentes. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Alteração  139 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-G – n.º 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

No prazo de um ano após a publicação pela 

Comissão de dados oficiais relativos às 

emissões de CO2 nos termos do 

Regulamento (UE) n.º.../... *****, a 

Comissão deve adotar um ato delegado, 

em conformidade com o artigo 9.º-E, a 

fim de definir os valores de referência das 

emissões de CO2, juntamente com uma 

categorização adequada dos veículos 

pesados em causa. 

No prazo de um ano após a publicação pela 

Comissão de dados oficiais relativos às 

emissões de CO2 nos termos do 

Regulamento (UE) n.º.../... *****, a 

Comissão propõe, no âmbito do processo 

legislativo ordinário, a definição dos 

valores de referência das emissões de CO2, 

juntamente com uma categorização 

adequada dos veículos em causa, tendo em 

conta as medidas de redução dos danos 

causados pelas alterações climáticas, bem 

como os custos causados pelas próprias 

alterações climáticas – tais como as 

condições meteorológicas extremas – e as 

tecnologias de redução das emissões. 

Or. en 

Justificação 

Este aspeto da externalização dos custos externos das alterações climáticas é uma decisão 

bastante política, pelo que tem de ser decidido de acordo com o processo ordinário. É 

imperativo ter em conta os diferentes aspetos que contribuem para estes custos. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Alteração  140 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-G – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Paralelamente e no âmbito do mesmo 

processo previsto para as emissões de 

CO2 referidas neste artigo, a Comissão 

propõe a definição dos valores de 

referência dos acidentes rodoviários, 

tendo em conta as vítimas mortais e os 

feridos graves. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Alteração  141 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-I – n.º 2 – alínea b) e c) e parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O artigo 7.º-I é alterado do 

seguinte modo: 

Suprimido 

(a) No n.º 2, as alíneas b) e c) passam 

a ter a seguinte redação: 

 

‘(b) Esses descontos ou reduções 

impliquem economias reais em termos de 

custos administrativos no tratamento dos 

utentes frequentes em comparação com o 

dos utentes ocasionais; 

 

(c) Esses descontos ou reduções não 

excedam 13% da taxa de utilização da 

infraestrutura paga por veículos 

equivalentes não elegíveis para o desconto 

ou redução.; 

 

(b) O nº 3 é alterado do seguinte 

modo: 

 

‘3. Sem prejuízo das condições 

estabelecidas no artigo 7.º-G, n.º 1, alínea 

b), e no n.º 5, as taxas das portagens, no 

caso de projetos específicos de elevado 

interesse europeu identificados no anexo I 

do Regulamento (UE) n.º 1315/2013, 

podem ser objeto de outras formas de 

diferenciação a fim de assegurar a 

viabilidade comercial desses projetos 

quando expostos à concorrência direta de 
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outros modos de transporte. A estrutura 

de tarifação daí resultante deve ser linear, 

proporcionada, publicada e aplicável em 

condições idênticas a todos os utentes, 

não implicando para outros utentes custos 

adicionais sob a forma de portagens mais 

elevadas. ’; 

Or. en 

Justificação 

Este texto proposto pela Comissão enfraquece a eficácia da diretiva. 

 

 


