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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 

2010/40/UE no que diz respeito ao prazo para a adoção de atos delegados 

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 

(COM(2017)0136), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 91.° do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0116/2017), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 31 de maio 

de  20171, 

– Após consulta do Comité das Regiões, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A8-0332/2017), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de decisão 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A fim de alcançar os objetivos 

fixados na Diretiva 2010/40/UE, o poder 

de adotar atos nos termos do artigo 290.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia deve ser delegado à 

Comissão por um período adicional de 

(4) A fim de alcançar os objetivos 

fixados na Diretiva 2010/40/UE, o poder 

de adotar atos nos termos do artigo 290.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia deve ser delegado à 

Comissão no que diz respeito às 

                                                 
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
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cinco anos, com início em 27 de agosto de 

2017. Este período deve ser tacitamente 

prorrogado por períodos de igual duração, 

salvo se o Parlamento Europeu ou o 

Conselho se opuserem a essa prorrogação. 

É particularmente importante que a 

Comissão proceda às consultas adequadas 

durante os seus trabalhos preparatórios, 

inclusive ao nível de peritos, e que essas 

consultas sejam conduzidas de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 

sobre «Legislar Melhor». 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, tendo estes últimos 

sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão que tratam 

da preparação dos atos delegados. 

especificações necessárias para assegurar 

a compatibilidade, a interoperabilidade e 

a continuidade para a implantação e a 

utilização operacional de STI no quadro 

de outras ações a realizar nas áreas 

prioritárias por um período adicional de 

cinco anos, com início em 27 de agosto de 

2017. Este período deve ser tacitamente 

prorrogado por períodos de igual duração, 

salvo se o Parlamento Europeu ou o 

Conselho se opuserem a essa prorrogação. 

É particularmente importante que a 

Comissão proceda às consultas adequadas 

durante os seus trabalhos preparatórios, 

inclusive ao nível de peritos, e que essas 

consultas sejam conduzidas de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 

sobre «Legislar Melhor». 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, tendo estes últimos 

sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão que tratam 

da preparação dos atos delegados. 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 

Diretiva 2010/40/UE 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos a 

contar de 27 de agosto de 2017. A 

delegação de poderes deve ser 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. A Comissão deve elaborar um 

1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 
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relatório relativo à delegação de poderes, 

o mais tardar nove meses antes do final de 

cada prazo de cinco anos.» 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Diretiva 2010/40/UE  

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 1-A. No artigo 12.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação:  

2. Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão notifica-o simultaneamente ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 7.º é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos a 

contar de 27 de agosto de 2013. 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 deve ser 

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  4 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-B (novo) 

Diretiva 2010/40/UE  

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 1-B. No artigo 12.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

3. O poder de aprovar atos delegados 

conferido à Comissão está sujeito às 

condições estabelecidas nos artigos 13.º e 

14.º 

3. A delegação de poderes referida no 

artigo 7.º pode ser revogada em qualquer 

momento pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho. A decisão de revogação 

põe termo à delegação dos poderes nela 

especificados. A decisão de revogação 
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produz efeitos a partir do dia seguinte ao 

da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de uma data posterior 

nela especificada. A decisão de revogação 

não afeta os atos delegados já em vigor. 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-C (novo) 

Diretiva 2010/40/UE  

Artigo 12 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. No artigo 12.º, é aditado o seguinte 

número: 

 3-A. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 

sobre «Legislar melhor». 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-D (novo) 

Diretiva 2010/40/UE  

Artigo 12 – n.º 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-D. No artigo 12.º, é aditado o seguinte 

número: 

 3-B. Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão notifica-o simultaneamente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-E (novo) 

Diretiva 2010/40/UE  

Artigo 12 – n.º 3-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-E. No artigo 12.º, é aditado o seguinte 

número: 

 3-C. Os atos delegados adotados em 

aplicação do disposto no artigo 7.º só 

entram em vigor se nem o Parlamento 

Europeu nem o Conselho formularem 

objeções no prazo de dois meses a contar 

da notificação do ato a estas duas 

instituições ou se, antes do termo desse 

prazo, o Parlamento Europeu e o 

Conselho informarem a Comissão de que 

não formularão objeções. O referido 

prazo pode ser prorrogado por dois meses 

por iniciativa do Parlamento Europeu ou 

do Conselho. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-F (novo) 

Diretiva 2010/40/UE 

Artigos 13.º e 14.º 

 

Texto da Comissão Alteração 

 São suprimidos os artigos 13.º e 14.º. 

 

Alteração  9 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1-G (novo) 

Diretiva 2010/40/UE 

Artigo 17 – n.º 5 

 

Texto em vigor Alteração 

 No artigo 17.º, o n.º 5 passa a ter a 

seguinte redação: 

«5. A Comissão aprova um programa 

de trabalho até 27 de Fevereiro de 2011, 

nos termos do procedimento consultivo a 

que se refere o n.º 2 do artigo 15.º. O 

programa de trabalho compreende 

«5. A Comissão aprova um programa 

de trabalho até 27 de Fevereiro de 2011, 

nos termos do procedimento consultivo a 

que se refere o n.º 2 do artigo 15.º. O 

programa de trabalho compreende 
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objetivos e datas para a sua execução anual 

e propõe, se for caso disso, as adaptações 

necessárias.» 

objetivos e datas para a sua execução anual 

e propõe, se for caso disso, as adaptações 

necessárias.  

 A Comissão atualiza o programa de 

trabalho relacionado com as ações 

previstas no artigo 6.º, n.º 3, até ... [12 

meses após a data da entrada em vigor da 

presente Decisão] e antes de cada 

subsequente prorrogação por cinco anos 

do poder de adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 12.º, n.º 2.» 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Contexto 

 

A Diretiva 2010/40/UE que estabelece um quadro para a implantação de sistemas de transporte 

inteligentes no transporte rodoviário, inclusive nas interfaces com outros modos de transporte 

(Diretiva STI) exige que sejam adotadas, por meio de atos delegados, especificações para ações 

em quatro domínios prioritários. A Diretiva STI foi um dos primeiros atos legislativos da União 

a estabelecer a utilização de atos delegados, tendo sido conferidos poderes à Comissão para 

adotar atos delegados apenas por um período limitado, até 27 de agosto de 2017. 

 

Foram adotados cinco atos delegados desde a entrada em vigor da Diretiva STI: sobre a 

prestação harmonizada de um serviço interoperável de chamadas de urgência a nível da UE; 

sobre dados e procedimentos para a prestação, se possível, de informações mínimas universais 

sobre o tráfego relacionadas com a segurança rodoviária, gratuitas para os utilizadores; sobre a 

prestação de serviços de informações sobre lugares de estacionamento seguros para camiões e 

veículos comerciais; sobre a prestação, a nível da UE, de serviços de informação em tempo real 

sobre o tráfego; e sobre a prestação, a nível da UE, de serviços de informação sobre as viagens 

multimodais; 

O quinto ato delegado acaba de ser ultimado com os peritos dos Estados-Membros e incide na 

oferta de serviços de informações sobre viagens multimodais à escala da UE. Para além dos 

requisitos de interoperabilidade relativos aos sistemas eCall, os mecanismos de partilha de 

dados elaborados nesses contextos contribuem significativamente para os objetivos da 

Estratégia para o Mercado Único Digital. A Comissão está atualmente a preparar uma avaliação 

da diretiva que examinará igualmente a sua aplicação. Prevê-se que esta avaliação fique 

concluída em 2018. 

 

Objetivo 
A proposta de decisão visa prorrogar a delegação de poderes por um período adicional de cinco 

anos a partir de 27 de agosto de 2017. Este período deve ser tacitamente prorrogado por 

períodos de igual duração, salvo se o Parlamento Europeu ou o Conselho se opuserem a essa 

prorrogação. 

 

Opinião da relatora 

A relatora examinou a proposta e recomenda que seja apoiada a decisão da Comissão sobre a 

proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2010/40/UE 

no que diz respeito ao prazo para a adoção de atos delegados (COM(2017)0136 - C8 0191 - 

2017/0136 (COD)). 

 

Prevê-se que, nos próximos anos, a digitalização dos transportes em geral e dos STI em 

particular, progrida consideravelmente. No quadro da estratégia para o mercado único digital, 

o objetivo da Comissão Europeia é explorar mais as soluções em matéria de STI a fim de obter 

uma gestão mais eficiente da rede de transportes para os passageiros e as empresas. Os STI 

serão utilizados para melhorar os trajetos e as operações efetuadas através de modos de 

transporte específicos e combinados. A Comissão Europeia faz igualmente esforços no sentido 

de preparar o terreno para a próxima geração de soluções STI através da implantação de 

sistemas cooperativos de transporte inteligentes (STI-C), abrindo caminho à automatização no 
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setor dos transportes. 

 

Para que a Comissão possa adotar mais especificações adicionais por via de atos delegados, a 

relatora reafirma que é essencial que a delegação de poderes seja prorrogada. Além disso, as 

especificações já adotadas podem precisar de ser atualizadas a fim de refletir o progresso 

tecnológico ou os ensinamentos retirados da sua aplicação nos Estados-Membros. 

Várias outras ações que relevam do âmbito de aplicação da Diretiva 2010/40/UE devem ainda 

ser objeto de atos delegados. A não prorrogação da delegação de poderes à Comissão à escala 

da UE pode pôr em risco, a nível da UE, a implantação integrada e coordenada de STI 

interoperáveis para o transporte rodoviário e para as suas interfaces com outros modos de 

transporte. 

 

O Conselho propõe igualmente que a proposta da Comissão seja adotada, com a introdução de 

algumas alterações ao artigo 1.º que melhoram a redação em conformidade com o Acordo 

Interinstitucional «Legislar Melhor». Além disso, o Conselho requer uma atualização periódica 

do programa de trabalho da Comissão em matéria de especificações no sentido de assegurar a 

compatibilidade, a interoperabilidade e a continuidade para a implantação e a utilização 

operacional de STI para as ações nos domínios prioritários.  

 

A relatora concorda com a abordagem geral do Conselho e propõe a introdução de 

modificações idênticas às propostas nas alterações do Parlamento Europeu Se estas alterações 

forem adotadas pelo Parlamento, o Conselho poderia aprovar a posição do PE em primeira 

leitura, sem alterações. Tal evitaria a necessidade de trílogos. 
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO 

Título Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Diretiva 2010/40/UE no que diz respeito ao prazo para a adoção de atos 

delegados 

Referências COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD) 

Data de apresentação ao PE 22.3.2017    

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

TRAN 

3.4.2017 
   

Relatores 

       Data de designação 

Gesine Meissner 

11.4.2017 
   

Exame em comissão 7.9.2017    

Data de aprovação 12.10.2017    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

42 

0 

0 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De 

Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja 

Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud 

Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele 

Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts 

Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina 

Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs 

van Miltenburg, Henna Virkkunen 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Jaromír Kohlíček 

Data de entrega 24.10.2017 
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO 

42 + 
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Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, 
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Łukacijewska 
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Verts/ALE Jakop Dalunde, Bas Eickhout 
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Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : contra 

0 : abstenções 

 

 


