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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A Diretiva 1999/62/CE constitui o quadro normativo relativo à aplicação de imposições aos 

veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas estradas. Embora não obrigue os 

Estados-Membros a introduzirem impostos de circulação, esta diretiva estabelece requisitos 

mínimos aplicáveis na determinação das taxas de utilização da infraestrutura. 

 

Segundo a Agência Europeia do Ambiente (AEA), o transporte rodoviário é a principal fonte 

de emissão de gases com efeito de estufa (GEE) na União. Os transportes são responsáveis 

por mais de 23% do total das emissões de CO2 na União, sendo 72% destas emissões 

resultantes do transporte rodoviário. A maior parte destas emissões (mais de 60 %) provém 

dos veículos ligeiros de passageiros, estando a aumentar a parte correspondente aos veículos 

pesados de mercadorias. A manterem-se as tendências atuais, a redução das emissões do setor 

dos transportes rodoviários não será suficiente para atingir os objetivos em matéria de clima 

para 2030 e 2050. 

 

As emissões de poluentes atmosféricos gerados pelos transportes rodoviários representam 

custos significativos para a sociedade. Segundo a AEA, a poluição atmosférica está na origem 

de cerca de 500 000 mortes prematuras por ano na UE, cabendo às emissões dos transportes 

rodoviários a principal responsabilidade. 

 

Com a crescente procura de transportes, o congestionamento é um problema cada vez mais 

relevante, traduzindo-se em consideráveis custos económicos, sociais e ambientais resultantes 

de atrasos, resíduos de combustíveis e de emissões suplementares de CO2 e de outros 

poluentes, que representam globalmente 1 a 2 % do PIB da UE. Embora a atual diretiva 

preveja a possibilidade de cobrar taxas pelos custos externos do transporte rodoviário, esta 

disposição tem sido pouco utilizada. 

 

Em 2011, no seu Livro Branco intitulado «Roteiro do espaço único europeu dos transportes – 

Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos», a Comissão fixou 

o prazo de 2020 para «avançar no sentido da internalização obrigatória e completa dos 

custos externos (acrescentando à compensação obrigatória dos custos de desgaste os custos 

associados ao ruído, à poluição local e ao congestionamento) no transporte rodoviário e 

ferroviário». A confirmarem-se as tendências atuais, a UE está longe de alcançar este 

objetivo. 

 

De um modo geral, o relator acolhe com satisfação o objetivo da proposta da Comissão: 

promover um transporte rodoviário financeira e ambientalmente sustentável graças a uma 

aplicação mais ampla dos princípios do «utilizador-pagador» e do «poluidor-pagador». O 

presente parecer visa garantir uma tarifação rodoviária justa e eficiente capaz de contribuir 

para os esforços da UE no sentido de reduzir as emissões de CO2 e de outros poluentes, 

através de uma melhor aplicação do princípio do «poluidor-pagador», e de acelerar a transição 

para uma mobilidade baseada em energias limpas e com emissões zero. 

 

Âmbito de aplicação 

A atual diretiva abrange apenas os veículos pesados; porém, a Comissão propõe o 

alargamento do quadro jurídico a todos os veículos pesados - autocarros urbanos ou de 

turismo - e a todos os veículos ligeiros — veículos ligeiros de passageiros e veículos ligeiros 
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comerciais. O relator apoia este alargamento do âmbito de aplicação. Os autocarros urbanos 

ou de turismo, os veículos ligeiros de passageiros e os veículos ligeiros comerciais não pagam 

contribuições suficientes através do pagamento de taxas de utilização das rodovias, apesar de 

representarem uma parte significativa das atividades de transporte e de serem responsáveis 

por uma grande parte do impacto sobre o desgaste da infraestrutura (e outros custos externos). 

 

Para incentivar a fixação de preços justos e eficientes, o relator propõe que seja estabelecida 

uma distinção entre veículos de passageiros e veículos ligeiros comerciais destinados ao 

transporte de mercadorias, a fim de que as portagens para os veículos pesados a partir de 3,5 

toneladas também sejam aplicadas aos veículos ligeiros comerciais de grandes dimensões 

utilizados para o transporte. Os veículos ligeiros comerciais de grandes dimensões são cada 

vez mais utilizados para o transporte de mercadorias, a fim de contornar as regras aplicáveis 

aos veículos pesados. 

 

Taxa de utilização da infraestrutura: direitos baseados na distância percorrida vs. 

tempo de utilização 

O relator congratula-se com a proposta de eliminar progressivamente a tarifação rodoviária 

com base no tempo de utilização (vinhetas), na medida em que esta não corresponde à 

utilização rodoviária efetiva e incentiva os condutores a conduzir mais tempo durante o 

período que tenham pago. Em contrapartida, as portagens calculadas com base na distância 

percorrida são proporcionais à utilização das infraestruturas rodoviárias e permitem uma 

melhor aplicação dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador. 

 

O relator propõe a antecipação das datas para a eliminação gradual das vinhetas quer para os 

veículos pesados de mercadorias, incluindo veículos ligeiros comerciais utilizados para o 

transporte de mercadorias, quer para os veículos ligeiros, de forma a acelerar a internalização 

dos custos externos do transporte rodoviário e a aplicação do princípio do «poluidor-

pagador». 

 

Custos externos 

O transporte rodoviário é uma fonte de custos externos significativos, incluindo os resultantes 

das alterações climáticas, da poluição atmosférica e da poluição sonora. Atualmente estes 

custos só estão parcialmente suportados pelo setor. Embora se congratule com a proposta da 

Comissão de alargar a obrigatoriedade da taxa de externalidade aos veículos pesados mais 

poluentes em partes da rede rodoviária, o relator considera que esta medida é insuficiente para 

a consecução do objetivo declarado de internalização obrigatória dos custos externos para o 

transporte rodoviário. 

 

Assim, o relator propõe tornar obrigatória a aplicação de uma taxa de externalidade ligada aos 

custos da poluição atmosférica e sonora em toda a rede rodoviária sujeita a uma taxa de 

utilização da infraestrutura. A fim de tornar a tarifação mais eficiente e facilitar a transição 

para veículos menos poluentes, os valores de referência constantes do anexo III-B foram 

alterados para valores mínimos vinculativos para a cobrança das taxas correspondentes aos 

custos da poluição atmosférica e sonora. 

 

Mobilidade com taxas de emissão zero 

A tarifação rodoviária pode ser um instrumento eficaz para estimular a procura de veículos de 

emissões zero. A fim de acelerar a transição para uma mobilidade com emissões zero, o 

relator propõe que se mantenha a redução de 75 % para os veículos de emissões zero, 
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independentemente da data de entrada em vigor do Regulamento de execução (UE) 

n.º 595/2009.  

 

Além disso, o relator propõe a supressão da isenção por quatro anos da taxa de externalidade 

para os veículos da classe EURO mais elevada. Não só esta isenção deixaria de ser relevante 

para os veículos da classe EURO VI, como a supressão da isenção para futuras classes EURO 

iria também acelerar a utilização de veículos de emissões zero. 

 

Afetação das receitas 

A aplicação de taxas rodoviárias permitirá a mobilização de recursos que contribuam para o 

financiamento da manutenção e desenvolvimento de infraestruturas de transportes, a redução 

na fonte da poluição causada pelo transporte rodoviário e a promoção da produção e 

utilização de veículos de emissões zero. 

 



 

PE613.289v03-00 6/41 AD\1148775PT.docx 

PT 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) No seu Livro Branco, a Comissão 

fixa o prazo de 2020 para «avançar no 

sentido da internalização obrigatória e 

completa dos custos externos 

(acrescentando à compensação 

obrigatória dos custos de desgaste os 

custos associados ao ruído, à poluição 

local e ao congestionamento) no 

transporte rodoviário e ferroviário». 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) A circulação dos veículos de 

transporte de mercadorias e passageiros é 

um fator que contribui para a emissão de 

poluentes para a atmosfera. Tais 

poluentes, com consequências muito 

graves para a saúde das pessoas e que 

levaram à deterioração da qualidade do ar 

ambiente na União, incluem partículas 

finas (PM2,5), nitritos (NO2) e ozono 

troposférico (O3), que, em 2014, foram 

responsáveis, segundo as estimativas da 

Agência Europeia do Ambiente em 2017, 

por 399 000, 75 000 e 13 600 mortes 

prematuras, respetivamente, por 

exposição prolongada no território da 

União. 
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Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-C) O congestionamento é um 

problema cada vez maior, traduzindo-se 

em consideráveis custos económicos, 

sociais e ambientais, incluindo atrasos, 

resíduos de combustíveis e emissões 

suplementares de CO2 e de outros 

poluentes. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-D (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-D) De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o ruído 

causado pelo tráfego rodoviário é, só por 

si, a segunda agressão ambiental mais 

nociva na Europa, apenas superada pela 

poluição atmosférica. Pelo menos 

9 000 mortes prematuras por ano podem 

ser atribuídas a doenças cardíacas 

causadas pelo ruído do trânsito. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-E (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-E) De acordo com o relatório de 2017 

da Agência Europeia do Ambiente sobre a 

qualidade do ar, em 2015, o transporte 

rodoviário foi o setor que provocou mais 

emissões de NOX e o segundo no que 

respeita à emissão de carbono negro. 
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Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A)  A fim de assegurar a 

proporcionalidade dos direitos de 

utilização, é importante estabelecer uma 

distinção entre veículos ligeiros 

destinados ao transporte de pessoas e 

veículos ligeiros comerciais destinados ao 

transporte de mercadorias tal como 

previsto nos Regulamentos (CE) n.º 

1071/20091-A e (CE) n.º 1072/20091-B do 

Parlamento Europeu e do Conselho, bem 

como no Regulamento (CE) n.º 165/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-C.  

 ____________________  

 1-A Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

outubro de 2009, que estabelece regras comuns no 

que se refere aos requisitos para o exercício da 

atividade de transportador rodoviário e que revoga 

a Diretiva 96/26/CE do Conselho (JO L 300 de 

14.11.2009, p. 51). 

 1-B  Regulamento (CE) n.º 1072/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

outubro de 2009, que estabelece regras comuns 

para o acesso ao mercado do transporte 

internacional rodoviário de mercadorias (JO 

L 300 de 14.11.2009, p. 72). 

 1-C  Regulamento (UE) n.º 165/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 

fevereiro de 2014, relativo à utilização de 

tacógrafos nos transportes rodoviários, que revoga 

o Regulamento (CEE) n.º 3821/85 do Conselho 

relativo à introdução de um aparelho de controlo 

no domínio dos transportes rodoviários e que 

altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

harmonização de determinadas disposições em 

matéria social no domínio dos transportes 

rodoviários (JO L 60 de 28.2.2014, p. 1). 
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Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-B)  Os veículos ligeiros comerciais 

estão a ser cada vez mais utilizados como 

um meio para contornar a 

regulamentação social e de mercado para 

os camiões. A presente diretiva deverá 

garantir que os países apliquem um 

sistema de portagens aos veículos ligeiros 

comerciais de grandes dimensões que 

sejam utilizados para efeitos de transporte 

de mercadorias por conta de outrem. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Os direitos de utilização baseados 

no tempo de utilização incentivam os 

condutores a conduzirem mais tempo 

durante o período que tenham pago, 

aplicando de forma imprópria os 

princípios do «poluidor-pagador» e do 

«utilizador-pagador». 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Por forma a garantir a aceitação 

pelos utilizadores dos futuros sistemas de 

tarifação rodoviária, os Estados-Membros 

devem ser autorizados a introduzir sistemas 

adequados para a cobrança de taxas como 

parte de um pacote mais vasto de serviços 

de mobilidade. Tais sistemas devem 

(5) Por forma a garantir a aceitação 

pelos utilizadores dos futuros sistemas de 

tarifação rodoviária, os Estados-Membros 

devem ser autorizados a introduzir sistemas 

adequados para a cobrança de taxas como 

parte de um pacote mais vasto de serviços 

de mobilidade. Os Estados-Membros são 
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assegurar uma distribuição equitativa dos 

custos das infraestruturas e devem refletir o 

princípio do «poluidor-pagador». 

Quaisquer Estados-Membros que adotem 

tal sistema devem assegurar que o mesmo 

está em conformidade com as disposições 

da Diretiva 2004/52/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho16. 

incentivados a ter em conta a 

aceitabilidade social das taxas e os fatores 

socioeconómicos na sua aplicação, em 

particular para manter a competitividade 

do setor dos transportes, constituído por 

um grande número de pequenas e médias 

empresas, e permitir uma maior 

flexibilização das taxas para utilizadores 

de veículos ligeiros de passageiros 

obrigados a utilizar essas infraestruturas 

de transporte regularmente. Tais sistemas 

devem assegurar uma distribuição 

equitativa dos custos das infraestruturas e 

devem refletir o princípio do «poluidor-

pagador». Quaisquer Estados-Membros 

que adotem tal sistema devem assegurar 

que o mesmo está em conformidade com as 

disposições da Diretiva 2004/52/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho16. 

_________________ _________________ 

16 Diretiva 2004/52/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa à 

interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de 

portagem rodoviária na Comunidade (Texto 

relevante para efeitos do EEE), JO L 166 de 

30.4.2004, p. 124-143. 

16 Diretiva 2004/52/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa à 

interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de 

portagem rodoviária na Comunidade (Texto 

relevante para efeitos do EEE), JO L 166 de 

30.4.2004, p. 124-143. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) É particularmente importante que 

os Estados-Membros instaurem um 

sistema de taxas justo que não penalize os 

utilizadores de veículos ligeiros de 

passageiros que, por residirem no meio 

rural, em zonas interiores ou isoladas, são 

obrigados a utilizar com maior 

regularidade estradas sujeitas a taxas. No 

âmbito da política de desenvolvimento 

territorial, os Estados-Membros devem 

aplicar reduções de taxas aos utilizadores 

dessas zonas. 
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Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) A fim de garantir a aceitação pelos 

utilizadores dos futuros sistemas de 

tarifação rodoviária, os Estados-Membros 

devem ser incentivados a tomar em 

consideração os fatores socioeconómicos 

na execução de medidas de tarifação 

rodoviária dos veículos ligeiros de 

passageiros. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) Nos termos da Diretiva 

1999/62/CE, pode ser aplicada uma taxa de 

externalidade a um nível próximo do custo 

marginal social da utilização do veículo em 

questão. Este método provou ser o mais 

justo e mais eficiente para ter em conta os 

impactos negativos, para o ambiente e para 

a saúde, da poluição atmosférica e da 

poluição sonora advinda dos veículos 

pesados, e garantiria, por parte destes, uma 

contribuição justa para o preenchimento 

das normas de qualidade do ar na UE17, 

assim como de quaisquer limites ou 

objetivos aplicáveis em matéria de ruído. A 

aplicação de tais taxas deve, pois, ser 

facilitada. 

(7) Nos termos da Diretiva 

1999/62/CE, pode ser aplicada uma taxa de 

externalidade a um nível próximo do custo 

marginal social da utilização do veículo em 

questão. Este método provou ser o mais 

justo e mais eficiente para ter em conta os 

impactos negativos, para o ambiente e para 

a saúde, da poluição atmosférica e da 

poluição sonora advinda dos veículos 

pesados, garantiria, por parte destes, uma 

contribuição justa para o preenchimento 

das normas de qualidade do ar na UE17, 

assim como de quaisquer limites ou 

objetivos aplicáveis em matéria de ruído, e 

permitiria privilegiar o recurso a veículos 

não poluentes. A aplicação de tais taxas 

deve, pois, ser facilitada. 

_________________ _________________ 

17 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de maio de 2008, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa, JO L 152 de 11.6.2008, p. 1-44. 

17 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de maio de 2008, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa, JO L 152 de 11.6.2008, p. 1-44. 
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Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8)  Para o efeito, a taxa média 

ponderada máxima de externalidade deve 

ser substituída por valores de referência 

facilmente aplicáveis e atualizados em 

função da inflação, dos progressos 

científicos alcançados na estimativa dos 

custos externos dos transportes rodoviários 

e da evolução da composição da frota. 

(8)  Para o efeito, a taxa média 

ponderada máxima de externalidade deve 

ser substituída por valores mínimos 

facilmente aplicáveis e atualizados em 

função da inflação, dos progressos 

científicos alcançados na estimativa dos 

custos externos dos transportes rodoviários 

e da evolução da composição da frota. 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A)  A fim de contribuir para o objetivo 

fixado no Livro Branco da Comissão, de 

28 de março de 2011, de avançar no 

sentido da internalização obrigatória e 

completa dos custos externos, a taxa de 

externalidade deve ser obrigatória na 

parte da rede rodoviária sujeita à taxa de 

utilização da infraestrutura. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B)  Sem prejuízo do disposto no 

artigo 9.º, n.º 1-A, da Diretiva 

1999/62/CE, os Estados-Membros devem 

ser autorizados a aplicar e manter uma 

taxa de externalidade para partes da rede 

que não são cobertas pela taxa de 

utilização da infraestrutura. 
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Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-C)  O «Manual sobre os custos 

externos do transporte» da Direção-Geral 

da Mobilidade e dos Transportes da 

Comissão deve ser considerado a base 

para a fixação de valores mínimos para a 

internalização dos custos externos. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) A diferenciação das taxas de 

utilização da infraestrutura em função da 

classe de emissão EURO contribuiu para a 

utilização de veículos menos poluentes. 

Contudo, com a renovação das frotas de 

veículos, espera-se que a diferenciação 

deste tipo de taxas na rede interurbana se 

venha a tornar obsoleta até final de 2020, 

devendo, portanto, ser gradualmente 

eliminada até essa data. A partir da mesma 

data, as taxas de externalidade deverão ser 

aplicadas de forma mais sistemática, como 

meio específico de recuperação dos custos 

externos em relação a situações em que 

estes são mais significativos. 

(9) A diferenciação das taxas de 

utilização da infraestrutura em função da 

classe de emissão EURO contribuiu para a 

utilização de veículos menos poluentes. 

Contudo, com a renovação das frotas de 

veículos, espera-se que a diferenciação 

deste tipo de taxas na rede interurbana se 

venha a tornar obsoleta até final de 2020, 

devendo, portanto, ser gradualmente 

eliminada até essa data. A partir da mesma 

data, as taxas de externalidade devem ser 

aplicadas como meio específico de 

recuperação dos custos externos em relação 

a situações em que estes são mais 

significativos. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12)  A fim de promover a utilização dos 

veículos menos poluentes e mais eficientes, 

os Estados-Membros deveriam aplicar 

(12)  A fim de promover a utilização dos 

veículos menos poluentes e mais eficientes, 

em particular os veículos de emissões 
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portagens e direitos de utilização 

significativamente reduzidas a esses 

veículos. 

zero, e reduzir o seu diferencial de 

competitividade com os veículos 

convencionais, os Estados-Membros 

deveriam aplicar, o mais rapidamente 

possível, portagens e direitos de utilização 

reduzidos a esses veículos. A fim de 

acelerar a transição para os veículos 

menos poluentes e mais eficientes, é 

necessário aplicar estas reduções 

independentemente da entrada em vigor 

do Regulamento de execução (CE) 

n.º 595/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A.  

 __________________ 

 1-A  Regulamento (CE) n.º 595/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

junho de 2009, relativo à homologação de veículos 

a motor e de motores no que se refere às emissões 

dos veículos pesados (Euro VI) e ao acesso às 

informações relativas à reparação e manutenção 

dos veículos, que altera o Regulamento (CE) 

n.º 715/2007 e a Diretiva 2007/46/CE e revoga as 

Diretivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE 

(JO L 188 de 18.7.2009, p. 1). 

 

Alteração  19 

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 

(13) O congestionamento rodoviário, 

para o qual todos os veículos a motor 

contribuem em diferentes proporções, 

representa um custo de cerca de 1-2 % do 

PIB. Uma parte significativa deste custo 

pode ser atribuída ao congestionamento 

interurbano e transnacional. Deveria, 

portanto, ser permitida uma taxa de 

congestionamento específica, sem prejuízo 

do artigo 9.º, n.º 1-A, da Diretiva 

1999/62/CE e 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 
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correspondentes deveriam ser atribuídas 

aos projetos que abordassem as causas do 

problema. 

maximizar o efeito positivo das taxas de 

congestionamento, as receitas 

correspondentes deveriam ser atribuídas 

aos projetos que visam eliminar as causas 

do problema, como, por exemplo, os 

projetos de infraestruturas 

transfronteiriços ou de transferência 

modal, e incentivam a transferência do 

tráfego para vias alternativas de 

transporte, bem como a maior utilização 

possível de meios de transporte público de 

baixas emissões. No caso de uma nova 

infraestrutura de cobrança, o próprio 

método de cobrança de taxas de 

congestionamento não deve contribuir 

para a criação nem para o aumento do 

congestionamento. 

 

 

Alteração  20 

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. 

(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, designadamente em 

zonas transnacionais e urbanas, 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. 
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Alteração  21 

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 mobilizam 

recursos que contribuem para o 

financiamento da manutenção e 

desenvolvimento de uma infraestrutura de 

transporte de alta qualidade, incluindo 

uma infraestrutura de transporte 

alternativa, a redução na fonte da 

poluição causada pelo transporte 

rodoviário e a promoção da produção e 

utilização de veículos de emissões zero. Os 

Estados-Membros devem, pois, 

circunscrever e utilizar as receitas 

provenientes das taxas rodoviárias em 

conformidade e, para tal, comunicar 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 com 

base na distância percorrida. 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21)  É necessário garantir que as taxas 

de externalidade continuam a refletir o 

custo da poluição atmosférica e da 

poluição sonora geradas pelos veículos 

comerciais pesados tão minuciosamente 

quanto seja possível sem tornar o regime 

de tarifação excessivamente complexo, a 

fim de incentivar a utilização de veículos 

mais eficientes em termos de consumo de 

combustível e para manter os incentivos 

eficazes e a diferenciação de taxas 

rodoviárias atualizada. Por conseguinte, o 

poder de adotar atos em conformidade com 

(21)  É necessário garantir que as taxas 

de externalidade continuam a refletir o 

custo da poluição atmosférica e da 

poluição sonora geradas pelos veículos 

comerciais pesados e pelos veículos 

ligeiros comerciais destinados ao 

transporte de mercadorias tão 

minuciosamente quanto seja possível sem 

tornar o regime de tarifação 

excessivamente complexo, a fim de 

incentivar a utilização de veículos mais 

eficientes em termos de consumo de 

combustível e de veículos não poluentes e 
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o artigo 290.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia deve 

ser delegado à Comissão a fim de adaptar 

os valores de referência respeitantes à 

tributação dos custos externos ao progresso 

científico, definindo as modalidades da 

diferenciação das taxas de utilização da 

infraestrutura, neutra do ponto de vista das 

receitas, de acordo com as emissões de 

CO2 dos veículos pesados, e adaptando as 

modalidades da diferenciação das taxas de 

utilização da infraestrutura pelos veículos 

ligeiros ao progresso técnico. É 

particularmente importante que a Comissão 

proceda às consultas adequadas durante os 

trabalhos preparatórios, nomeadamente a 

nível dos peritos, e que essas consultas 

sejam realizadas em conformidade com os 

princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional sobre Legislar Melhor de 

13 de abril de 201621. Em especial e a fim 

de assegurar uma participação equitativa na 

preparação dos atos delegados, o 

Parlamento Europeu e o Conselho recebem 

todos os documentos ao mesmo tempo que 

os peritos dos Estados-Membros, e os seus 

peritos têm sistematicamente acesso às 

reuniões dos grupos de peritos da 

Comissão que tratam da preparação dos 

atos delegados. 

para manter os incentivos eficazes e a 

diferenciação de taxas rodoviárias 

atualizada. Por conseguinte, o poder de 

adotar atos em conformidade com o artigo 

290.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia deve ser delegado à 

Comissão a fim de adaptar os valores 

mínimos respeitantes à tributação dos 

custos externos ao progresso científico, 

definindo as modalidades da diferenciação 

das taxas de utilização da infraestrutura, 

neutra do ponto de vista das receitas, de 

acordo com as emissões de CO2 dos 

veículos pesados e dos veículos ligeiros 

comerciais destinados ao transporte de 

mercadorias, e adaptando as modalidades 

da diferenciação das taxas de utilização da 

infraestrutura pelos veículos ligeiros ao 

progresso técnico. É particularmente 

importante que a Comissão proceda às 

consultas adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, nomeadamente a nível dos 

peritos, e que essas consultas sejam 

realizadas em conformidade com os 

princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional sobre Legislar Melhor de 

13 de abril de 201621. Em especial e a fim 

de assegurar uma participação equitativa na 

preparação dos atos delegados, o 

Parlamento Europeu e o Conselho recebem 

todos os documentos ao mesmo tempo que 

os peritos dos Estados-Membros, e os seus 

peritos têm sistematicamente acesso às 

reuniões dos grupos de peritos da 

Comissão que tratam da preparação dos 

atos delegados. 

____________________ ____________________ 

21 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 21 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 1 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os contratos de concessão 

existentes podem ser isentos dos requisitos 

da presente diretiva até que o contrato 

seja renovado. 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Novas infraestruturas ou de novas 

melhorias introduzidas nas infraestruturas, 

incluindo reparações estruturais 

significativas; 

a) Novas infraestruturas, de novas 

infraestruturas alternativas de 

transferência modal ou de novas 

melhorias introduzidas nas infraestruturas, 

incluindo reparações estruturais 

significativas; 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. «Portagem», um determinado 

montante, a pagar por um veículo com base 

na distância percorrida numa dada 

infraestrutura e na categoria do veículo, 

cujo pagamento confere ao veículo o 

direito à utilização da infraestrutura, que 

inclui uma taxa de utilização da mesma e, 

consoante o caso, uma taxa de 

congestionamento e/ou uma taxa de 

externalidade; 

6. «Portagem», um determinado 

montante, a pagar por um veículo com base 

na distância percorrida numa dada 

infraestrutura e na categoria do veículo, 

cujo pagamento confere ao veículo o 

direito à utilização da infraestrutura, que 

inclui uma taxa de utilização da mesma, 

assim como uma taxa de externalidade e, 

consoante o caso, uma taxa de 

congestionamento; 

 

Alteração  26 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. «Taxa de utilização da 

infraestrutura», uma taxa destinada a 

recuperar os custos de construção, 

manutenção, exploração e 

desenvolvimento da infraestrutura 

suportados por um Estado-Membro; 

7. «Taxa de utilização da 

infraestrutura», uma taxa destinada a 

recuperar os custos de construção, 

manutenção, exploração, desenvolvimento 

da infraestrutura e o financiamento 

cruzado de novos projetos alternativos de 

infraestruturas de transportes suportados 

por um Estado-Membro; 

 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

11. «Custo da poluição atmosférica 

originada pelo tráfego», o custo dos danos 

causados pela libertação de partículas e de 

precursores do ozono, como os óxidos de 

azoto e os compostos orgânicos voláteis, 

durante a condução de um veículo; 

11. «Custo da poluição atmosférica 

originada pelo tráfego», o custo dos danos 

para a saúde humana e o meio ambiente 

causados pela libertação de partículas e de 

precursores do ozono, como os óxidos de 

azoto e os compostos orgânicos voláteis, 

durante a condução de um veículo; 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

12. «Custo da poluição sonora 

originada pelo tráfego», o custo dos danos 

causados pelo ruído emitido por um 

veículo ou resultante da interação do 

12. «Custo da poluição sonora 

originada pelo tráfego», o custo dos danos 

para a saúde humana e o meio ambiente 

causados pelo ruído emitido por um 
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veículo com a superfície da estrada; veículo ou resultante da interação do 

veículo com a superfície da estrada; 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

 

Texto da Comissão Alteração 

(19)  «Veículo ligeiro», um veículo 

ligeiro de passageiros, um miniautocarro 

ou um veículo ligeiro comercial; 

(19)  «Veículo ligeiro», um veículo 

ligeiro de passageiros, um miniautocarro, 

um veículo ligeiro comercial ou um 

veículo ligeiro comercial destinado ao 

transporte de mercadorias; 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22

 

Texto da Comissão Alteração 

(22)  «Veículo ligeiro comercial», um 

veículo destinado ao transporte de 

mercadorias com uma massa máxima 

autorizada não superior a 3,5 toneladas; 

(22)  «Veículo ligeiro comercial», um 

veículo com uma massa máxima autorizada 

não superior a 3,5 toneladas; 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22-A (novo)

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A)  «Veículo ligeiro comercial 

destinado ao transporte de mercadorias», 

um veículo conforme com o disposto no 

Regulamento (CE) n.º 715/20071-A, 
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destinado ao transporte de mercadorias; 

 __________________  

 1-A Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2007, 

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 (JO L 171 de 29.6.2007, 

p. 1). 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 (novo) 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) «Circulação com emissões zero», a 

circulação de veículos híbridos sem 

emissões de gases de escape na rede 

rodoviária coberta; 

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Os custos das infraestruturas ou das 

melhorias introduzidas nas infraestruturas 

podem incluir as despesas específicas com 

infraestruturas que se destinem a reduzir os 

danos decorrentes do ruído ou a melhorar a 

segurança rodoviária e os pagamentos 

efetivamente executados pelo operador da 

infraestrutura que correspondam a 

elementos ambientais objetivos, como a 

proteção contra a contaminação do solo. 

b) Os custos das infraestruturas ou das 

melhorias introduzidas nas infraestruturas 

podem incluir as despesas específicas com 

infraestruturas que se destinem a reduzir os 

danos decorrentes do ruído e da poluição 

atmosférica ou a melhorar a segurança 

rodoviária e os pagamentos efetivamente 

executados pelo operador da infraestrutura 

que correspondam a elementos ambientais 

objetivos, como a proteção contra a 

contaminação do solo. 
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Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sem prejuízo do n.º 9, a partir de 1 

de janeiro de 2018, os Estados-Membros 

não podem introduzir direitos de utilização 

para os veículos pesados. Os direitos de 

utilização introduzidos antes dessa data 

podem ser mantidos até 31 de dezembro de 

2023. 

6. Sem prejuízo do n.º 9, a partir de 1 

de janeiro de 2018, os Estados-Membros 

não podem introduzir direitos de utilização 

para os veículos pesados. Os direitos de 

utilização introduzidos antes dessa data 

podem ser mantidos até 31 de dezembro de 

2021. 

Justificação 

Não há qualquer razão de ordem técnica que impeça os Estados-Membros de eliminarem 

antecipada e progressivamente as taxas de utilização para os veículos pesados. 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7 – n.º 9

 

Texto da Comissão Alteração 

9.  A partir de 1 de janeiro de 2020, as 

portagens e os direitos de utilização 

aplicados aos veículos pesados devem 

aplicar-se a todos os veículos pesados. 

9.  A partir de 1 de janeiro de 2020, as 

portagens e os direitos de utilização 

aplicados aos veículos pesados devem 

aplicar-se a todos os veículos pesados, bem 

como a todos os veículos ligeiros 

comerciais destinados ao transporte de 

mercadorias equipados com um tacógrafo 

regidos pelo Regulamento (UE) 

n.º 165/2014. 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7 – n.º 10 
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Texto da Comissão Alteração 

10. As portagens e os direitos de utilização 

aplicados aos veículos pesados, por um 

lado, e aos veículos ligeiros, por outro, 

podem ser introduzidos ou mantidos 

independentemente uns dos outros. 

10. Até 31 de dezembro de 2025, as 

portagens e os direitos de utilização 

aplicados aos veículos pesados, por um 

lado, e aos veículos ligeiros, por outro, 

podem ser introduzidos ou mantidos 

independentemente uns dos outros. 

Justificação 

Supressão gradual das vinhetas para todos os veículos até 31 de dezembro de 2025. 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-C – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

manter ou introduzir uma taxa de 

externalidade, relativa ao custo da poluição 

atmosférica e/ou sonora originada pelo 

tráfego. 

1. Os Estados-Membros devem 

manter ou introduzir uma taxa de 

externalidade, relativa ao custo da poluição 

atmosférica e/ou sonora originada pelo 

tráfego, para todas as categorias de 

veículos. 

No caso dos veículos pesados, a taxa de 

externalidade deve variar e ser fixada de 

acordo com os requisitos mínimos e com 

os métodos especificados no anexo III-A, 

respeitando os valores máximos previstos 

no anexo III-B. 

A taxa de externalidade deve variar e ser 

fixada de acordo com os requisitos 

mínimos e com os métodos especificados 

no anexo III-A, respeitando, pelo menos, 

os valores mínimos previstos no anexo III-

B. 

 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-C – n.º 4-A (novo) 



 

PE613.289v03-00 24/41 AD\1148775PT.docx 

PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A.  A partir de 1 de janeiro de 2022, os 

Estados-Membros que cobram portagens 

devem aplicar uma taxa de externalidade, 

relativa ao custo da poluição atmosférica 

e sonora originada pelo tráfego, aos 

veículos pesados e ligeiros comerciais 

destinados ao transporte de mercadorias 

em todas as partes da rede rodoviária que 

estejam sujeitas a uma taxa de utilização 

da infraestrutura. 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-C – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B.  A partir de 1 de janeiro de 2025, os 

Estados-Membros devem aplicar ou 

manter a taxa de externalidade, relativa 

ao custo da poluição atmosférica e sonora 

originada pelo tráfego, a todos os veículos 

ligeiros e pesados em todas as partes da 

rede rodoviária que estejam sujeitas a 

uma taxa de utilização da infraestrutura. 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-C – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A partir de 1 de janeiro de 2021, os 

Estados-Membros que cobram portagens 

devem aplicar uma taxa de externalidade 

aos veículos pesados, pelo menos 

relativamente à parte da rede referida no 

artigo 7.º, n.º 1, sempre que os danos 

5. Os Estados-Membros que cobram 

portagens podem aplicar uma taxa de 

externalidade mais elevada aos veículos 

pesados e ligeiros, pelo menos 

relativamente à parte da rede referida no 

artigo 7.º, n.º 1, sempre que os danos 
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ambientais gerados pelos veículos pesados 

são superiores à média dos danos 

ambientais gerados por veículos pesados 

definida em conformidade com os devidos 

requisitos de informação referidos no 

anexo III-A.»; 

ambientais gerados pelos veículos pesados 

e pelos veículos ligeiros comerciais 

destinados ao transporte de mercadorias 

são superiores à média dos danos 

ambientais gerados por veículos pesados e 

por veículos ligeiros comerciais 

destinados ao transporte de mercadorias 

definida em conformidade com os devidos 

requisitos de informação referidos no 

anexo III-A; 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-C – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A.  Os Estados-Membros e as regiões 

competentes podem aplicar, ou manter, 

uma taxa de externalidade, relativa ao 

custo da poluição atmosférica ou sonora 

originada pelo tráfego em todas as partes 

da rede rodoviária que não estejam 

sujeitas a uma taxa de utilização da 

infraestrutura. 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 (novo) 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-DA – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No caso de uma nova 

infraestrutura de cobrança, o método de 

cobrança de taxas de congestionamento 

não deve contribuir para a criação nem 

para o aumento do congestionamento. 

 

Alteração  43 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-F - n.º 1 - proémio 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Depois de informada a Comissão, 

pode ser aplicada por um Estado-Membro 

uma majoração à taxa de utilização da 

infraestrutura cobrada em troços 

rodoviários específicos suscetíveis de 

congestionamento frequente, ou cuja 

utilização por veículos cause danos 

ambientais importantes, desde que: 

1. Depois de informada a Comissão, 

pode ser aplicada por um Estado-Membro 

ou por uma região competente uma 

majoração à taxa de utilização da 

infraestrutura cobrada em troços 

rodoviários específicos suscetíveis de 

congestionamento frequente, ou cuja 

utilização por veículos cause danos 

ambientais importantes, desde que: 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-F – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) A majoração não exceda 15 % da 

taxa média ponderada de utilização da 

infraestrutura calculada nos termos do 

artigo 7.º-B, n.º 1, e do artigo 7.º-E, a não 

ser que as receitas geradas sejam investidas 

em troços transfronteiriços de corredores 

da rede principal, caso em que a majoração 

não pode exceder 25 %; 

b) A majoração não exceda 15 % da 

taxa média ponderada de utilização da 

infraestrutura calculada nos termos do 

artigo 7.º-B, n.º 1, e do artigo 7.º-E, a não 

ser que as receitas geradas sejam investidas 

em troços transfronteiriços de corredores 

da rede principal, caso em que a majoração 

não pode exceder 50 %; 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-G – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

No prazo de um ano após a entrada em 

vigor do ato delegado, os Estados-

Membros diferenciam a taxa de utilização 

No prazo de um ano após a entrada em 

vigor do ato delegado, os 

Estados-Membros diferenciam a taxa de 
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da infraestrutura tendo em conta os valores 

de referência das emissões de CO2 e a 

categorização dos veículos pertinente. As 

taxas são diferenciadas de tal modo que 

nenhuma taxa de utilização da 

infraestrutura exceda em mais de 100 % a 

taxa aplicada a veículos equivalentes que 

registem as emissões de CO2 mais baixas, 

mas não zero. Os veículos de emissões 

zero beneficiam de taxas de utilização da 

infraestrutura reduzidas em 75 % em 

comparação com a taxa mais elevada. 

utilização da infraestrutura tendo em conta 

os valores de referência das emissões de 

CO2 e a categorização dos veículos 

pertinente. As taxas são diferenciadas de 

tal modo que nenhuma taxa de utilização 

da infraestrutura exceda em mais de 100 % 

a taxa aplicada a veículos equivalentes que 

registem as emissões de CO2 mais baixas, 

mas não zero. A partir de... [data da 

entrada em vigor da presente diretiva], os 

veículos de emissões zero beneficiam de 

taxas de utilização da infraestrutura 

reduzidas em 75 % em comparação com a 

taxa mais elevada. De igual modo, a 

circulação com emissões zero deve 

usufruir da mesma redução, desde que 

seja possível comprovar a circulação em 

questão. 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-G – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A.  A Comissão elaborará um 

relatório de avaliação da parte do 

mercado de veículos de emissões zero até 

...  [JO: inserir a data: cinco anos após a 

data de entrada em vigor da presente 

diretiva]. A Comissão fica habilitada a 

adotar, se necessário, atos delegados nos 

termos do artigo 9.º-E, a fim de recalcular 

a redução aplicável aos veículos de 

emissões zero em comparação com a taxa 

mais elevada taxa de utilização da 

infraestrutura. 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-GA – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

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. 

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 mensais, consoante as emissões de 

CO2 e de poluentes dos veículos, em 

conformidade com as regras estabelecidas 

no anexo VII. 

 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-GA – n.º 3-A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A partir de ... [data de entrada em 

vigor da presente diretiva], os veículos 

ligeiros comerciais de emissões zero 

beneficiam de taxas de utilização da 

infraestrutura reduzidas em 75 % em 

comparação com a taxa mais elevada. 

 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea a-A) (nova) 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 7-I – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) No n.º 2, é inserida a seguinte 

alínea: 

 «c-A) Os utilizadores de veículos ligeiros 

de passageiros forçados a utilizar 

regularmente as infraestruturas, devido, 

sobretudo, ao facto de o seu local de 

residência se situar em zonas rurais, 

zonas interiores ou isoladas, beneficiam 

destes descontos ou reduções até um 
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máximo de 50 %. 

 

 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea (-a) (nova) 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-a)  No n.º 2, o primeiro parágrafo 

passa a ter a seguinte redação: 

Cabe aos Estados-Membros determinar a 

utilização a dar às receitas geradas pela 

presente diretiva. Para permitir o 

desenvolvimento da rede de transportes no 

seu conjunto, as receitas geradas pelos 

direitos de utilização da infraestrutura e as 

taxas de externalidade, ou o seu 

equivalente em valor financeiro, devem 

ser utilizadas em benefício do sector dos 

transportes e para otimizar todo o sistema 

de transportes.  

«Para permitir o desenvolvimento da rede 

de transportes no seu conjunto, as receitas 

geradas pelos direitos de utilização da 

infraestrutura e as taxas de externalidade, 

são utilizadas em benefício do setor dos 

transportes e para otimizar todo o sistema 

de transportes. As receitas geradas pelos 

direitos de utilização da infraestrutura, ou 

o seu equivalente em valor financeiro, 

devem ser reinvestidas numa ou mais das 

seguintes: 

 a)  Apoio à rede transeuropeia de 

transportes e respetiva manutenção e 

reparação; 

 b)  Otimização da logística; 

 c)  Aumento da segurança rodoviária; 

 d)  Fornecimento de lugares de 

estacionamento seguros. 

Em especial, as receitas geradas pelas 

taxas de externalidade, ou o seu 

equivalente em valor financeiro, devem ser 

utilizadas para tornar os transportes mais 

sustentáveis, nomeadamente através de 

uma ou várias das ações seguintes: 

As receitas geradas pelas taxas de 

externalidade, ou o seu equivalente em 

valor financeiro, serão utilizadas para 

tornar os transportes mais sustentáveis e 

para prevenir os danos para as pessoas e 

o ambiente, nomeadamente para: 

a)  Promoção de uma política de 

tarifação eficaz; 

a)  Promoção de uma política de 

tarifação eficaz; 

b)  Redução na fonte da poluição 

causada pelo transporte rodoviário; 

b)  Redução na fonte da poluição 

causada pelo transporte rodoviário; 

c)  Minimização na fonte dos efeitos 

da poluição causada pelo transporte 

c)  Minimização na fonte dos efeitos 

da poluição causada pelo transporte 



 

PE613.289v03-00 30/41 AD\1148775PT.docx 

PT 

rodoviário; rodoviário; 

d)  Melhoria do desempenho dos 

veículos, tanto no plano energético como 

no das emissões de CO2; 

d)  Melhoria do desempenho dos 

veículos, tanto no plano energético como 

no das emissões de CO2; 

e)  Desenvolvimento de infraestruturas 

de transporte alternativas e/ou aumento da 

capacidade atual; 

e)  Desenvolvimento de infraestruturas 

de transporte alternativas e/ou aumento da 

capacidade atual; 

f)  Apoio à rede transeuropeia de 

transportes; 

f)  Apoio e reforço do 

desenvolvimento da eletromobilidade, 

incluindo infraestruturas para recarregar 

os veículos elétricos; 

g)  Otimização da logística; g)  Financiamento cruzado de 

projetos alternativos e eficientes no 

domínio dos transportes que tenham por 

efeito uma transferência modal ecológica; 

h) Aumento da segurança rodoviária; 

e 

h)  Apoio aos meios de transporte 

coletivos.» 

i) Fornecimento de lugares de 

estacionamento seguros. 

 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

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

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 9 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Promoção de uma maior utilização 

de veículos elétricos e híbridos 

(recarregáveis); 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 9-E – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º-G, n.º 4, no artigo 7.º-

GA, n.º 4, e no artigo 9.º-D é conferido à 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º-G, n.º 4, no artigo 7.º-

GA, n.º 4, e no artigo 9.º-D é conferido à 
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Comissão por um período indeterminado, 

a partir de [data de entrada em vigor da 

presente diretiva]. 

Comissão por um período de 5 anos a 

contar de ... [data de entrada em vigor da 

presente diretiva]. A Comissão elabora um 

relatório relativo à delegação de poderes 

pelo menos nove meses antes do final do 

prazo de cinco anos. A delegação de 

poderes é tacitamente prorrogada por 

períodos de igual duração, salvo se o 

Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 

se opuserem o mais tardar três meses 

antes do final de cada período. 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea b) – subalínea i) – travessão 1 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III – secção 2 – ponto 2.1 – travessão 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

-  A repartição dos custos pelos 

veículos pesados faz-se numa base objetiva 

e transparente, tendo em conta a proporção 

do tráfego desta categoria de veículos na 

rede e os custos associados. Para o efeito, o 

número de quilómetros percorridos pelos 

veículos pesados pode ser ajustado por 

"coeficientes de equivalência" 

objetivamente justificados, como os 

estabelecidos no ponto 4 (*). 

- A repartição dos custos pelos 

veículos pesados e ligeiros faz-se numa 

base objetiva e transparente, tendo em 

conta a proporção do diferente tráfego 

desta categoria de veículos na rede e os 

custos associados. Para o efeito, o número 

de quilómetros percorridos pelos veículos 

pesados pode ser ajustado por "coeficientes 

de equivalência" objetivamente 

justificados, como os estabelecidos no 

ponto 4 (*). 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea b) – subalínea i) – travessão 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III – secção 2 – ponto 2.2 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

- Estes custos são repartidos entre os 

veículos pesados e outros veículos com 

base no número de quilómetros, real e 

previsível, por eles percorridos, podendo 

ser ajustados por coeficientes de 

- Estes custos são repartidos entre os 

veículos pesados e outros veículos ligeiros 

com base no número de quilómetros, real e 

previsível, por eles percorridos, podendo 

ser ajustados por coeficientes de 
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equivalência objetivamente justificados, 

como os estabelecidos no ponto 4. 

equivalência objetivamente justificados, 

como os estabelecidos no ponto 4. 

 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 

APLICAÇÃO DE TAXAS DE 

EXTERNALIDADE 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 

APLICAÇÃO DE TAXAS DE 

EXTERNALIDADE MAIS ELEVADAS 

 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente anexo estabelece os requisitos 

mínimos para a aplicação de taxas de 

externalidade e, se for caso disso, para o 

cálculo da taxa máxima de externalidade. 

O presente anexo estabelece os requisitos 

mínimos para a aplicação de taxas de 

externalidade mais elevadas em 

comparação com os valores mínimos 

estabelecidos no anexo III-B e, se for caso 

disso, para o cálculo da taxa máxima de 

externalidade. 

 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – parte 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Estado-Membro deve especificar em que 

parte ou partes da sua rede rodoviária será 

aplicada uma taxa de externalidade. 

O Estado-Membro deve especificar em que 

parte ou partes da sua rede rodoviária será 

aplicada uma taxa de externalidade mais 

elevada em comparação com os valores 
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mínimos estabelecidos no anexo III-B. 

 

Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – parte 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que um Estado-Membro tenciona 

aplicar uma taxa de externalidade superior 

aos valores de referência especificados no 

anexo III-B, deve notificar à Comissão a 

classificação dos veículos que norteará a 

diferenciação da taxa de externalidade. 

Deve igualmente notificar a Comissão da 

localização das estradas em que é aplicada 

uma taxa de externalidade mais elevada [a 

seguir designadas por «estradas suburbanas 

(incluindo autoestradas)»] ou menos 

elevada [a seguir designadas por «estradas 

interurbanas (incluindo autoestradas)]». 

Sempre que um Estado-Membro tenciona 

aplicar uma taxa de externalidade superior 

aos valores mínimos especificados no 

anexo III-B, deve notificar à Comissão a 

classificação dos veículos que norteará a 

diferenciação da taxa de externalidade. 

Deve igualmente notificar a Comissão da 

localização das estradas em que é aplicada 

uma taxa de externalidade mais elevada [a 

seguir designadas por «estradas suburbanas 

(incluindo autoestradas)»] ou mínima [a 

seguir designadas por «estradas 

interurbanas (incluindo autoestradas)]». 

 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – parte 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente secção é aplicável sempre que 

um Estado-Membro tenciona aplicar uma 

taxa de externalidade superior aos valores 

de referência especificados no anexo III-B. 

A presente secção é aplicável sempre que 

um Estado-Membro tenciona aplicar uma 

taxa de externalidade superior aos valores 

mínimos especificados no anexo III-B. 

 

Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – Parte 4 – ponto 4.1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

Sempre que um Estado-Membro tenciona 

aplicar uma taxa de externalidade de valor 

superior aos valores de referência 

especificados no anexo III-B, esse Estado-

Membro, ou, se for caso disso, uma 

autoridade independente, deve calcular o 

custo imputável da poluição atmosférica 

originada pelo tráfego aplicando a seguinte 

fórmula: 

Sempre que um Estado-Membro tenciona 

aplicar uma taxa de externalidade de valor 

superior aos valores mínimos especificados 

no anexo III-B, esse Estado-Membro, ou, 

se for caso disso, uma autoridade 

independente, deve calcular o custo 

imputável da poluição atmosférica 

originada pelo tráfego aplicando a seguinte 

fórmula: 

 

Alteração  61 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea c) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-A – Parte 4 – ponto 4.2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que um Estado-Membro tenciona 

aplicar uma taxa de externalidade superior 

aos valores de referência especificados no 

anexo III-B, o Estado-Membro, ou, se for 

caso disso, uma autoridade independente, 

deve calcular o custo imputável da 

poluição sonora originada pelo tráfego 

aplicando as seguintes fórmulas: 

Sempre que um Estado-Membro tenciona 

aplicar uma taxa de externalidade superior 

aos valores mínimos especificados no 

anexo III-B, o Estado-Membro, ou, se for 

caso disso, uma autoridade independente, 

deve calcular o custo imputável da 

poluição sonora originada pelo tráfego 

aplicando as seguintes fórmulas: 

 

 

Alteração  62 

Proposta de diretiva 

Anexo 1 – ponto 1 – alínea d) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-B – título  

 

Texto da Comissão Alteração 

VALORES DE REFERÊNCIA DA 

TAXA DE EXTERNALIDADE 

VALORES MÍNIMOS DA TAXA DE 

EXTERNALIDADE 
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Alteração  63 

Proposta de diretiva 

Anexo 1 – ponto 1 – alínea d) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-B – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente anexo estabelece os valores de 

referência da taxa de externalidade, 

incluindo o custo da poluição atmosférica e 

sonora. 

O presente anexo estabelece os valores 

mínimos da taxa de externalidade, 

incluindo o custo da poluição atmosférica e 

sonora. 

 

Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Anexo 1 – ponto 1 – alínea d) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-B – quadro 1 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quadro 1: valores de referência da taxa de 

externalidade aplicáveis aos veículos 

pesados de mercadorias 

Quadro 1: valores mínimos da taxa de 

externalidade aplicáveis aos veículos 

pesados de mercadorias 

 

Alteração  65 

Proposta de diretiva 

Anexo 1 – ponto 1 – alínea d) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-B – quadro 2 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quadro 2: valores de referência da taxa de 

externalidade aplicáveis aos autocarros de 

turismo 

Quadro 2: valores mínimos da taxa de 

externalidade aplicáveis aos autocarros de 

turismo 

 

Alteração  66 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea d) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-B – ponto 2-A (novo) 
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Texto da Comissão 

 

 

Alteração 

Quadro 2-A: valores mínimos da taxa de externalidade aplicáveis aos veículos ligeiros de 

passageiros 

 

Veículo  Motor  Classe EURO  Suburbanas  Interurbanas  

Veículos a diesel  <1.4 l  EURO II  1,9  0,9  

EURO III  1,6  0,9  

EURO IV  1,3  0,7  

EURO V  0,9  0,5  

EURO VI  0,6  0,3  

1,4-2,0 l EURO 0 3,6 1,0 

EURO I  1,9  0,9  

EURO II  1,8  0,8  

EURO III  1,7  0,9  

EURO IV  1,4  0,7  

EURO V  0,9  0,5  

EURO VI 0,6  0.3  

> 2,0 l EURO 0 3,9 1,3 

EURO I 1,9 0,9 

EURO II  1,8  0,9  

EURO III  1,7  0,9  

EURO IV  1,4  0,7  

EURO V  0,9  0,5  

EURO VI  0,6  0,3  

Veículo a 

gasolina 

<1.4l EURO 0 3,7 2,4 

EURO I  1,0  0,4  

EURO II  0,7  0,3  

EURO III  0,5  0,2  

EURO IV  0,5  0,2  
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EURO V  0,5  0,2  

EURO VI  0,5  0,2  

1,4-2,0 l EURO 0 3,9 3,0 

EURO I  1,1  0,4  

EURO II  0,7  0,3  

EURO III  0,5  0,2  

  EURO IV  0,5  0,2  

EURO V  0,4  0,2  

EURO VI  0,4  0,2  

> 2,0 l EURO 0 4,0 3,0 

EURO I  1,0  0,4  

EURO II  0,5  0,3  

EURO III  0,5  0,2  

EURO IV  0,5  0,2  

EURO V  0,4  0,2  

EURO VI  0,4  0,2  

 

Alteração  67 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 1 – alínea d) 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo III-B – quadro 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão 

 

 

Alteração 

Quadro 2-B: valores mínimos da taxa de externalidade aplicáveis aos veículos ligeiros 

comerciais destinados ao transporte de mercadorias: 

Veículo  Classe EURO  Suburbanas  Interurbanas  

Veículo ligeiro 

comercial 

destinado ao 

transporte de 

mercadorias (a 

EURO I 2,4 0,7 

EURO II  1,9 0,4 

EURO III  1,8  0,4  

EURO IV  1,7  0,3  
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gasolina); EURO V  1,6  0,3  

EURO VI  1,6  0,3  

Veículo ligeiro 

comercial 

destinado ao 

transporte de 

mercadorias (a 

diesel); 

EURO I 4,0 1,7 

EURO II  4,1  1,7  

EURO III  3,5  1,3  

EURO IV  3,0  1,1  

EURO V  2,2  0,8  

EURO VI  1,9  0,5  
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Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Anexo V – parte 1 – quadro 2 

 

Texto da Comissão 

Quadro 2: Fatores de equivalência para determinação da proporção entre os níveis da taxa de 

congestionamento aplicáveis às diferentes categorias de veículos 

Classe de veículo Fator de equivalência 

Veículos ligeiros 1 

Veículos pesados de mercadorias sem 

reboque 

1,9 

Autocarros urbanos e de turismo 2,5 

Veículos pesados de mercadorias 

articulados 

2,9 

 

Alteração 

Quadro 2: Fatores de equivalência para determinação da proporção entre os níveis da taxa de 

congestionamento aplicáveis às diferentes categorias de veículos 

Classe de veículo Fator de equivalência 

Veículos ligeiros 1 

Veículos pesados de mercadorias sem 

reboque 

1,9 

Autocarros urbanos e de turismo 1,5 

Veículos pesados de mercadorias 2,9 
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articulados 
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