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18.10.2018 A8-0202/142 

Alteração  142 

Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Na sua Comunicação sobre uma 

Estratégia Europeia de Mobilidade 

Hipocarbónica14, a Comissão anunciou que 

iria propor a revisão da Diretiva relativa à 

aplicação de imposições aos camiões para 

permitir também a cobrança com base na 

diferenciação relativa ao dióxido de 

carbono, assim como o alargamento de 

alguns dos seus princípios aos autocarros 

urbanos e de turismo e, bem assim, aos 

veículos ligeiros de passageiros e 

comerciais. 

(2) Na sua Comunicação sobre uma 

Estratégia Europeia de Mobilidade 

Hipocarbónica14, a Comissão anunciou que 

iria propor a revisão da Diretiva relativa à 

aplicação de imposições aos camiões para 

permitir também a cobrança com base na 

diferenciação relativa ao dióxido de 

carbono. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Alteração  143 

Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Todos os veículos pesados têm um 

impacto significativo nas infraestruturas 

rodoviárias e contribuem para a poluição 

atmosférica, enquanto os veículos ligeiros 

constituem a fonte da maioria dos 

impactos ambientais e sociais negativos 

do transporte rodoviário relacionados 

com as emissões e o congestionamento. 

No interesse da igualdade de tratamento e 

da concorrência leal, deve assegurar-se 

que os veículos até aqui não abrangidos 

pelo quadro estabelecido na Diretiva 

1999/62/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho15 a respeito das portagens e 

direitos de utilização sejam incluídos no 

presente quadro. O âmbito de aplicação 

daquela diretiva deve, por conseguinte, 

ser alargado aos veículos pesados que não 

os destinados ao transporte de 

mercadorias e aos veículos ligeiros, 

incluindo os veículos ligeiros de 

passageiros. 

Suprimido 

_________________  

15 Diretiva 1999/62/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 17 de junho de 1999, relativa à 

aplicação de imposições aos veículos pesados de 

mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas (JO L 187 de 20.7.1999, p. 42). 

 

Or. en 



 

AM\1166455PT.docx  PE624.159v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0202/144 

Alteração  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Os direitos de utilização baseados 

no tempo de utilização, pela sua própria 

natureza, não refletem com exatidão os 

custos reais das infraestruturas e, por 

razões semelhantes, não são eficazes 

quando se trata de incentivar um sistema 

mais limpo e mais eficiente, ou a redução 

do congestionamento. Por conseguinte, 

devem ser gradualmente substituídos por 

taxas baseadas na distância, que são mais 

justas, mais eficientes e mais eficazes. 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Alteração  145 

Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

(11) Os veículos ligeiros são 

responsáveis por dois terços dos impactos 

negativos dos transportes rodoviários no 

ambiente e na saúde. Por conseguinte, é 

importante incentivar a utilização dos 

veículos mais limpos e mais eficientes em 

termos de consumo de combustível através 

da diferenciação das portagens com base 

em fatores de conformidade definidos no 

Regulamento (UE) 2016/427 da 

Comissão18, no Regulamento (UE) 

2016/646 da Comissão19 e no 

Regulamento (UE) 2017/xxx da 

Comissão20. 

Suprimido 

_________________  

18 Regulamento (UE) 2016/427 da Comissão, de 10 

de março de 2016, que altera o Regulamento (CE) 

n.º 692/2008 no que respeita às emissões dos 

veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 

6) (JO L 82 de 31.3.2016, p. 1-98). 

 

19 Regulamento (UE) 2016/646 da Comissão, de 20 

de abril de 2016, que altera o Regulamento (CE) 

n.º 692/2008 no que respeita às emissões dos 

veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 

6) (JO L 109 de 26.4.2016, p. 1-22). 

 

20   

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Alteração  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) O congestionamento rodoviário, 

para o qual todos os veículos a motor 

contribuem em diferentes proporções, 

representa um custo de cerca de 1 % do 

PIB. Uma parte significativa deste custo 

pode ser atribuída ao congestionamento 

interurbano. Deveria, portanto, ser 

permitida uma taxa de congestionamento 

específica, sob condição de que fosse 

aplicada a todas as categorias de veículos. 

A fim de ser eficaz e proporcionada, a 

taxa deveria ser calculada com base nos 

custos marginais do congestionamento e 

ser diferenciada em função da 

localização, do tempo e da categoria de 

veículo. A fim de maximizar o efeito 

positivo das taxas de congestionamento, 

as receitas correspondentes deveriam ser 

atribuídas aos projetos que abordassem as 

causas do problema. 

Suprimido 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Alteração  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) As taxas de congestionamento 

deveriam refletir os custos reais impostos 

por cada veículo diretamente aos utentes 

da estrada e indiretamente à sociedade em 

geral, de maneira proporcionada. De 

modo a evitar que entravem 

desproporcionadamente a livre circulação 

de pessoas e bens, devem limitar-se a 

montantes específicos que reflitam os 

custos marginais do congestionamento em 

condições próximas da capacidade, ou 

seja, sempre que o volume de tráfego se 

aproxima da capacidade da 

infraestrutura. 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\1166455PT.docx  PE624.159v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0202/148 

Alteração  148 

Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 19 

 
Texto da Comissão Alteração 

(19) As taxas rodoviárias podem 

mobilizar recursos que contribuam para o 

financiamento da manutenção e 

desenvolvimento de uma infraestrutura de 

transporte de alta qualidade. Afigura-se, 

pois, adequado incentivar os Estados-

Membros a utilizar as receitas provenientes 

das taxas rodoviárias em conformidade e, 

para tal, requerer que os mesmos 

comuniquem de forma apropriada qual a 

utilização dada a essas receitas. Tal deve, 

nomeadamente, ajudar a identificar 

possíveis lacunas de financiamento e 

contribuir para que o público aceite a 

tarifação rodoviária. 

(19) As taxas rodoviárias podem 

mobilizar recursos que contribuam para o 

financiamento da manutenção e 

desenvolvimento de uma infraestrutura de 

transporte de alta qualidade. Afigura-se, 

pois, adequado incentivar os Estados-

Membros a utilizar as receitas provenientes 

das taxas rodoviárias em conformidade e, 

para tal, requerer que os mesmos 

comuniquem de forma apropriada qual a 

utilização dada a essas receitas. As receitas 

da portagem devem ser investidas na 

manutenção da infraestrutura de 

transportes. Tal deve, nomeadamente, 

ajudar a identificar possíveis lacunas de 

financiamento e contribuir para que o 

público aceite a tarifação rodoviária. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Alteração  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) Atendendo a que o objetivo da 

presente diretiva constitui, 

nomeadamente, assegurar que os sistemas 

nacionais de tarifação aplicados aos 

veículos que não os pesados de 

mercadorias são aplicados num quadro 

coerente que garante a igualdade de 

tratamento em toda a União e que não 

pode ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros e pode, sim, devido à 

importância da dimensão transnacional 

do transporte rodoviário, ser mais bem 

alcançado ao nível da União, esta pode 

tomar medidas em conformidade com o 

princípio da subsidiariedade, consagrado 

no artigo 5.º do Tratado da União 

Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade 

consagrado no mesmo artigo, a presente 

diretiva não excede o necessário para 

alcançar esse objetivo. 

Suprimido 

Or. en 

 


