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17.10.2018 A8-0202/150 

Alteração  150 

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 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 pesados de mercadorias pela 

utilização das infraestruturas rodoviárias»; 

Or. en 

Justificação 

Não existe qualquer base jurídica para a inclusão dos veículos ligeiros de passageiros nos 

termos da legislação. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Alteração  151 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 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 

e/ou uma taxa de externalidade; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Alteração  152 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) «Veículo», um veículo a motor, 

equipado com quatro ou mais rodas, ou um 

conjunto de veículos articulados utilizados 

no transporte rodoviário de passageiros ou 

de mercadorias; 

(15) «Veículo», um veículo a motor, 

equipado com quatro ou mais rodas, ou um 

conjunto de veículos articulados utilizados 

no transporte rodoviário de mercadorias; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Alteração  153 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) «Veículo pesado», um veículo 

pesado de mercadorias ou um autocarro 

urbano ou de turismo; 

(16) «Veículo pesado», um veículo 

pesado de mercadorias; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Alteração  154 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) «Autocarro urbano ou de 

turismo», um veículo destinado ao 

transporte de mais de oito passageiros, 

além do condutor, com uma massa 

máxima autorizada superior a 3,5 

toneladas; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/155 

Alteração  155 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) «Veículo ligeiro», um veículo 

ligeiro de passageiros, um miniautocarro 

ou um veículo ligeiro comercial; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/156 

Alteração  156 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) «Veículo ligeiro de passageiros», 

um veículo de quatro rodas destinado ao 

transporte de, no máximo, oito 

passageiros, além do condutor; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/157 

Alteração  157 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) «Miniautocarro», um veículo 

destinado ao transporte de mais de oito 

passageiros, além do condutor, com uma 

massa máxima autorizada não superior a 

3,5 toneladas; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Alteração  158 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 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; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Alteração  159 

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 2 

Diretiva 1999/62/CE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) «Transportador», uma empresa 

dedicada ao transporte rodoviário de 

mercadorias ou passageiros; 

(24) «Transportador», uma empresa 

dedicada ao transporte rodoviário de 

mercadorias; 

Or. en 

 

 


