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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 

Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que a União tem a obrigação de respeitar as disposições da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente os artigos 7.º e 8.º sobre o 

direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais;  

B. Considerando que os dados difundidos por sistemas cooperativos de transporte 

inteligentes (STI-C) são dados pessoais relativos a uma pessoa identificada ou 

identificável, e que as mensagens STI-C serão transmitidas a uma vasta gama de 

serviços e entre uma série de intervenientes; 

C. Considerando que os STI-C se baseiam na recolha, tratamento e intercâmbio de uma 

multiplicidade de dados provenientes de fontes públicas e privadas, veículos, 

utilizadores e infraestruturas, e que é essencial escolher a melhor lista de serviços STI-C 

para ser posta à consideração nas consultas prévias com os Estados-Membros, as 

autoridades locais, os fabricantes de veículos e os operadores rodoviários; 

D. Considerando que a aplicação dos sistemas se baseará nas tecnologias de 

geolocalização, tais como, posicionamento por satélite e tecnologias sem contacto, que 

facilitarão a prestação de um amplo leque de serviços públicos e/ou comerciais, e que 

esses sistemas devem respeitar o acervo da UE em matéria de privacidade e de proteção 

de dados, ter regras estritas em matéria de confidencialidade e também trabalhar com os 

objetivos e as práticas da estratégia espacial para a Europa; 

E. Considerando que a cibersegurança dos STI cooperativos é um elemento fundamental 

de execução, que a fragmentação das soluções de segurança poria em risco a 

interoperabilidade e a segurança dos utilizadores finais, e que existe, portanto, uma clara 

necessidade de uma ação a nível da UE; 

F. Considerando que a responsabilidade relativa aos algoritmos e a transparência implicam 

a aplicação de medidas técnicas e operacionais que garantam a transparência e a 

natureza não discriminatória da tomada de decisões automatizada, bem como o processo 

de cálculo da probabilidade do comportamento individual; que a transparência deve 

proporcionar às pessoas informações fiáveis sobre a lógica aplicada, a importância do 

processo e as suas consequências; que tal deve incluir informação sobre os dados 

utilizados para a formação em matéria de análise e permitir às pessoas compreender e 

controlar as decisões que as afetam; 

1. Salienta que a legislação da UE em matéria de proteção de dados, nomeadamente o 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), aplicável a partir de 25 de maio 

de 2018, e a Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas 

(2002/58/CE), é inteiramente aplicável em todos os aspetos do processamento dos 

dados pessoais dos STI-C, em especial no que diz respeito aos princípios da limitação 

da finalidade, da minimização dos dados e dos direitos dos titulares dos dados, uma vez 

que as mensagens STI-C podem levar indiretamente à identificação dos utilizadores; 
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2. Salienta que, no caso dos «automóveis inteligentes», os dados devem ser tratados, por 

defeito, apenas no veículo ou nos veículos propriamente ditos e apenas na medida em 

que tal seja estritamente necessário do ponto de vista técnico ao funcionamento dos 

STI-C, e devem ser suprimidos imediatamente a seguir; sublinha que qualquer ulterior 

tratamento ou transmissão a outros responsáveis pelo tratamento de dados apenas deve 

ser possível se os utilizadores e passageiros tiverem dado o seu consentimento 

informado, livre, inequívoco e ativo à recolha e ao tratamento dos seus dados; destaca, 

além disso, a necessidade de evitar «barreiras à condução», que implicam que os 

utilizadores não poderiam conduzir o seu próprio automóvel inteligente caso 

recusassem dar o seu consentimento; apela à disponibilização de uma opção de «modo 

fora de linha» nos automóveis inteligentes, que permita ao utilizador desligar as 

transferências de dados pessoais para outros dispositivos sem prejudicar a sua 

capacidade para conduzir o veículo; 

3. Salienta que a proteção da vida privada e dos dados pessoais é crucial para garantir a 

aceitação dos novos serviços pelos utilizadores finais; chama a atenção para o facto de 

que, se o serviço fornecido for baseado em dados de localização, deve fornecer 

informações pertinentes para o utilizador, o qual deve ter a possibilidade de retirar o seu 

consentimento; 

4. Salienta a necessidade de um muito maior grau de transparência e de responsabilidade 

relativa aos algoritmos no que se refere ao tratamento e análise de dados por parte das 

empresas; recorda que o RGPD já prevê o direito a ser informado sobre a lógica 

subjacente ao tratamento de dados; 

5. Salienta que as questões de segurança dos dados devem ser tidas em conta, não só 

durante o funcionamento do dispositivo de STI-C propriamente dito, mas também nas 

bases de dados em que estes são tratados e/ou conservados; salienta, além disso, que 

haverá que definir, para todas as etapas do tratamento, requisitos técnicos, 

administrativos e organizativos, incluindo a cifragem de ponta a ponta, que garantam 

um nível de segurança adequado; 

6. Reafirma que, no que diz respeito aos sistemas STI-C, os produtores são o principal 

ponto de partida para reforçar os regimes de responsabilidade, o que se traduzirá numa 

maior qualidade dos produtos e num ambiente mais seguro em termos de acesso externo 

e da possibilidade de atualizações; 

7. Chama a atenção para o facto de que a proteção dos dados e a confidencialidade devem 

ser tidas em conta ao longo de todo o processo de tratamento; salienta que a aplicação 

da «privacidade e proteção de dados na conceção e por defeito» deve ser o ponto de 

partida para a conceção das aplicações e sistemas de STI; recorda que as técnicas de 

anonimização podem aumentar a confiança dos utilizadores nos serviços que utilizam; 

8. Observa que a Comissão estabelecerá um quadro jurídico em matéria de proteção de 

dados através da adoção de atos delegados ao abrigo da Diretiva STI (2010/40/UE); 

insta, por conseguinte, a Comissão a assegurar o mais elevado nível de proteção em 

plena conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e com o 

acervo da UE. 
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