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17.10.2018 A8-0202/160 

Alteração  160 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A partir de [data de entrada em 

vigor da presente diretiva], os 

Estados-Membros não podem introduzir 

direitos de utilização aplicáveis aos 

veículos ligeiros. Os direitos de utilização 

introduzidos antes dessa data devem ser 

gradualmente eliminados até 31 de 

dezembro de 2027. 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Alteração  161 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sendo aplicados direitos de 

utilização aos veículos ligeiros de 

passageiros, a utilização da infraestrutura 

deve ser disponibilizada, pelo menos, nos 

seguintes períodos: Dez dias, um ou dois 

meses, ou ambos, e um ano. A taxa 

bimensal não deve ser superior a 30 % da 

taxa anual, a taxa mensal não deve ser 

superior a 18 % da taxa anual e a taxa a 

dez dias não deve ser superior a 8 % da 

taxa anual. 

Suprimido 

Os Estados-Membros podem igualmente 

disponibilizar a utilização da 

infraestrutura noutros períodos. Em tais 

casos, os Estados-Membros devem aplicar 

taxas de acordo com o princípio da 

igualdade de tratamento entre os utentes, 

tendo em conta todos os fatores 

pertinentes, nomeadamente a taxa anual e 

as taxas aplicadas relativamente aos 

demais períodos referidos no n.º 1, os 

padrões de utilização existentes e os 

custos administrativos. 

 

Relativamente a sistemas de direitos de 

utilização adotados antes de 31 de maio de 

2017, os Estados-Membros podem manter 

taxas acima dos limites definidos no 
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primeiro parágrafo que estivessem em 

vigor antes daquela data e taxas mais 

elevadas relativas a outros períodos de 

utilização, em conformidade com o 

princípio da igualdade de tratamento. 

Contudo, devem cumprir os limites 

definidos no primeiro parágrafo, bem 

como o disposto no segundo parágrafo, 

assim que entrarem em vigor sistemas de 

cobrança de portagens substancialmente 

alterados e, o mais tardar, a partir de 1 de 

janeiro de 2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Alteração  162 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-A – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Relativamente aos miniautocarros 

e aos ligeiros comerciais, os 

Estados-Membros devem cumprir o 

disposto quer no n.º 2, quer no n.º 3. Os 

Estados-Membros devem, contudo, definir 

direitos de utilização mais elevados para 

os miniautocarros e ligeiros comerciais do 

que para os veículos ligeiros de 

passageiros o mais tardar a partir de 1 de 

janeiro de 2024.»; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Alteração  163 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-D-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) É inserido o seguinte artigo 7.º-

D-A: 

Suprimido 

  

1. Os Estados-Membros podem, em 

conformidade com os requisitos 

estabelecidos no anexo V, introduzir uma 

taxa de congestionamento em qualquer 

troço da sua rede rodoviária sujeito a 

congestionamento. A taxa de 

congestionamento só pode ser aplicada 

nos troços de estrada que são 

frequentemente congestionados e apenas 

durante os períodos em que se encontram 

normalmente congestionados. 

 

2. Os Estados-Membros definem os 

troços de estrada e os períodos referidos 

no n.º 1 com base em critérios objetivos 

relacionados com o nível de exposição das 

estradas e suas imediações ao 

congestionamento, tais como atraso médio 

ou comprimento médio da fila de espera. 

 

3. A taxa de congestionamento 

imposta a qualquer troço da rede 

rodoviária deve aplicar-se de forma não 

discriminatória a todas as categorias de 

veículos, em conformidade com os fatores 

 



 

AM\1166471PT.docx  PE624.159v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

de equivalência normalizados 

estabelecidos no anexo V. 

4. A taxa de congestionamento deve 

refletir os custos impostos por um veículo 

aos outros utentes da estrada e, 

indiretamente, à sociedade, mas não deve 

exceder os níveis máximos previstos no 

anexo VI para cada tipo de estrada 

previsto. 

 

5. Os Estados-Membros estabelecem 

os mecanismos adequados de 

acompanhamento do impacto das taxas de 

congestionamento e de revisão do 

respetivo nível. Este deve ser revisto 

regularmente, pelo menos de três em três 

anos, a fim de garantir que as taxas não 

sejam mais elevadas do que o custo do 

congestionamento que tem lugar no 

Estado-Membro e que é gerado naqueles 

troços rodoviários, sujeitos à taxa de 

congestionamento.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Alteração  164 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-F – n.º 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

1-A. No caso de novos projetos 

transfronteiras, as majorações só podem 

ser aditadas se todos os Estados-Membros 

envolvidos no projeto estiverem de acordo. 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Alteração  165 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-G-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) É inserido o seguinte artigo 7.º-G-A:  Suprimido 

«Artigo 7.º-G-A  

1. Até 31 de dezembro de 2021, os 

Estados-Membros podem aplicar aos 

veículos ligeiros a diferenciação das 

portagens e direitos de utilização em 

conformidade com o desempenho 

ambiental do veículo. 

 

2. A partir de 1 de janeiro de 2022, os 

Estados-Membros devem aplicar a 

diferenciação das portagens e, no caso 

dos direitos de utilização, pelo menos os 

direitos anuais, consoante as emissões de 

CO2 e de poluentes dos veículos, em 

conformidade com as regras estabelecidas 

no anexo VII. 

 

3. Se, em caso de controlo, o 

condutor ou, se for o caso, o 

transportador, não puder apresentar os 

documentos necessários para comprovar 

os níveis de emissão do veículo 

(Certificado de Conformidade), nos 

termos do Regulamento (UE) .../...****** 

da Comissão, os Estados-Membros podem 

aplicar portagens ou direitos de utilização 

anuais ao mais elevado nível aplicável. 

 

4. A Comissão fica habilitada a  
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adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 9.º-E a fim de alterar o 

anexo VII para adaptar as modalidade aí 

especificadas ao progresso técnico. 

_____________ 

****** Regulamento (UE) 2017/xxx da 

Comissão, de xxx, que complementa o 

Regulamento (CE) n.º 715/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo à homologação dos veículos a 

motor no que respeita às emissões dos 

veículos ligeiros de passageiros e 

comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso 

à informação relativa à reparação e 

manutenção de veículos, que altera a 

Diretiva 2007/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, o Regulamento 

(CE) n.º 692/2008 da Comissão e o 

Regulamento (UE) n.º 1230/2012 da 

Comissão e revoga o Regulamento (CE) 

n.º 692/2008 (JO L xxx), e a Diretiva 

2007/46/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de setembro de 2007, que 

estabelece um quadro para a 

homologação dos veículos a motor e seus 

reboques, e dos sistemas, componentes e 

unidades técnicas destinados a serem 

utilizados nesses veículos 

(Diretiva-Quadro) (JO L 263 de 

9.10.2007, p. 1).»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Alteração  166 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-J – n.º 4 – primeira frase 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) No n.º 4, o primeiro período passa a ter 

a seguinte redação: 

Suprimido 

Se for economicamente viável, os 

Estados-Membros devem aplicar e cobrar 

as taxas de externalidade e as taxas de 

congestionamento por meio de sistemas 

eletrónicos que satisfaçam os requisitos 

estabelecidos no artigo 2.º, n.º 1, da 

Diretiva 2004/52/CE.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Alteração  167 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea b) 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) É aditado o seguinte n.º 3: Suprimido 

«3. As receitas provenientes das taxas de 

congestionamento, ou o equivalente em 

valor financeiro dessas receitas, devem 

ser utilizadas para resolver o problema do 

congestionamento, nomeadamente: 

 

a) Através do apoio das infraestruturas e 

serviços de transportes coletivos; 

 

b) Mediante a supressão dos 

estrangulamentos na rede transeuropeia 

de transportes; 

 

c) Através do desenvolvimento de 

infraestruturas alternativas para os 

utentes dos transportes.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Alteração  168 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) A receita total gerada pelas taxas 

de congestionamento; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Alteração  169 

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 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 11 – n.º 2 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Uma avaliação do nível de 

congestionamento da rede com portagem 

nas horas de ponta, com base em 

observações do tráfego em tempo real 

efetuadas sobre um número 

representativo de troços rodoviários 

congestionados da rede em causa e 

respetiva evolução desde o último 

relatório. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


