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ALTERAÇÕES

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 ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Todos os cidadãos da União 
Europeia têm o direito à liberdade e à 
segurança, nos termos do artigo 6.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (a seguir «a Carta»), o 
direito ao respeito pela vida privada e 
familiar, nos termos do artigo 7.º da 
Carta, e o direito à proteção de dados 
pessoais, nos termos do artigo 8.º da 
Carta.

Justificação

A proteção dos direitos acima referidos deve ser destacada explicitamente, dado que o 
intercâmbio transfronteiras de informações através da interoperabilidade dos sistemas 
eletrónicos de portagem rodoviária poderia ameaçar esses direitos. A alteração está 
indissociavelmente relacionada com outras alterações apresentadas.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessário prever a generalização 
da utilização dos sistemas eletrónicos de 
portagem nos Estados-Membros e países 
vizinhos, bem como dispor de sistemas 
interoperáveis adaptados ao futuro 
desenvolvimento de uma política de 
cobrança rodoviária à escala da União e à 

(2) É necessário prever a generalização 
da utilização dos sistemas eletrónicos de 
portagem nos Estados-Membros e países 
vizinhos, bem como dispor, na medida do 
possível, de sistemas interoperáveis fiáveis, 
fáceis de utilizar, eficientes em termos de 
custos e adaptados ao futuro 



PE616.760v03-00 4/23 AD\1149703PT.docx

PT

evolução técnica futura. desenvolvimento de uma política de 
cobrança rodoviária à escala da União e à 
evolução técnica futura.

Justificação

Os sistemas de portagem eletrónica devem ser, na medida do possível, fiáveis, fáceis de 
utilizar e eficientes em termos de custos. Isto irá beneficiar os cidadãos da UE. A alteração 
está indissociavelmente relacionada com outras alterações apresentadas.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A proliferação das especificações 
impostas pelos Estados-Membros e os 
países vizinhos para os seus sistemas 
eletrónicos de portagem podem ser 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno e aos objetivos da política 
de transportes. Essa situação poderá 
conduzir à multiplicação de caixas 
eletrónicas incompatíveis e dispendiosas 
no habitáculo dos veículos pesados e 
aumentar para os motoristas o risco de 
erros de manipulação que resultem, por 
exemplo, no não pagamento involuntário. 
Tal proliferação é inaceitável para os 
utentes e para os fabricantes de veículos, 
por razões financeiras, de segurança e 
jurídicas.

(4) A proliferação das especificações 
impostas pelos Estados-Membros e os 
países vizinhos para os seus sistemas 
eletrónicos de portagem podem ser 
prejudiciais ao bom funcionamento do 
mercado interno, ao princípio de livre 
circulação e aos objetivos da política de 
transportes. Essa situação poderá conduzir 
à multiplicação de caixas eletrónicas 
incompatíveis e dispendiosas no habitáculo 
dos veículos pesados e aumentar para os 
motoristas o risco de erros de manipulação 
que resultem, por exemplo, no não 
pagamento involuntário. Tal proliferação é 
inaceitável para os utentes e para os 
fabricantes de veículos, por razões 
financeiras, de segurança e jurídicas.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos urgentes relacionados com a lógica interna do 
texto, a fim de reforçar a proposta, indicando que a multiplicidade de sistemas eToll afeta o 
princípio de livre circulação.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5



AD\1149703PT.docx 5/23 PE616.760v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(5) Devem-se eliminar as barreiras 
artificiais ao funcionamento do mercado 
interno, garantindo simultaneamente a 
possibilidade de os Estados-Membros e 
a União adotarem políticas de cobrança 
diferentes para todos os tipos de veículos, a 
nível local, nacional ou internacional. Os 
equipamentos instalados nos veículos 
devem permitir a aplicação destas políticas 
de cobrança no respeito dos princípios de 
não discriminação entre os cidadãos de 
todos os Estados-Membros. Por 
conseguinte, é preciso assegurar o mais 
rapidamente possível a interoperabilidade 
dos sistemas eletrónicos de portagem a 
nível da União.

(5) Devem-se eliminar as barreiras 
artificiais ao funcionamento do mercado 
interno, garantindo simultaneamente a 
possibilidade de os Estados-Membros e 
a União adotarem políticas de cobrança 
diferentes para todos os tipos de veículos, a 
nível local, nacional ou internacional. Os 
equipamentos instalados nos veículos 
devem permitir a aplicação destas políticas 
de cobrança no respeito dos princípios de 
não discriminação entre os cidadãos de 
todos os Estados-Membros e 
simultaneamente respeitar todos os 
direitos fundamentais. Por conseguinte, é 
preciso assegurar o mais rapidamente 
possível a interoperabilidade dos sistemas 
eletrónicos de portagem a nível da União
com base no respeito dos direitos 
fundamentais.

Justificação

É necessário garantir o pleno respeito dos direitos fundamentais das pessoas, aplicando em 
simultâneo a interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem rodoviária. A 
alteração está indissociavelmente relacionada com outras alterações apresentadas.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Afigura-se necessário confirmar 
que o serviço eletrónico europeu de 
portagem (SEEP) é prestado pelos 
fornecedores do SEEP, tal como se 
especifica na Decisão 2009/750/CE da 
Comissão17.

(8) Afigura-se necessário confirmar 
que o serviço eletrónico europeu de 
portagem (SEEP) é prestado legalmente 
pelos fornecedores do SEEP, tal como se 
especifica na Decisão 2009/750/CE da 
Comissão e em plena conformidade com 
os direitos fundamentais.

_________________ _________________

17 Decisão 2009/750/CE da Comissão, de 6 de 
outubro de 2009, relativa à definição do serviço 
eletrónico europeu de portagem e seus elementos 

17 Decisão 2009/750/CE da Comissão, de 6 de 
outubro de 2009, relativa à definição do serviço 
eletrónico europeu de portagem e seus elementos 
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técnicos (JO L 268 de 13.10.2009, p. 11). técnicos (JO L 268 de 13.10.2009, p. 11).

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As aplicações para a cobrança 
eletrónica de portagens e para os Serviços 
de Transporte Inteligentes cooperativos 
(STI-C) usam tecnologias semelhantes e 
bandas de frequência vizinhas para a 
comunicação de curto alcance veículo-
veículo e veículo-infraestrutura. De futuro, 
deveria explorar-se o potencial de fusão da 
cobrança eletrónica de portagens com os 
STI-C na banda de 5,9 GHz, atualmente 
usada pelos STI-C, após uma cuidadosa 
avaliação dos custos, benefícios, 
obstáculos técnicos e possíveis soluções.

(10) As aplicações para a cobrança 
eletrónica de portagens e para os Serviços 
de Transporte Inteligentes cooperativos 
(STI-C) usam tecnologias semelhantes e 
bandas de frequência vizinhas para a 
comunicação de curto alcance veículo-
veículo e veículo-infraestrutura. De futuro, 
deveria explorar-se o potencial de fusão da 
cobrança eletrónica de portagens com os 
STI-C na banda de 5,9 GHz, atualmente 
usada pelos STI-C, após uma cuidadosa 
avaliação do eventual impacto na 
privacidade e na proteção dos dados 
pessoais, bem como dos custos, benefícios, 
obstáculos técnicos e possíveis soluções, 
de modo a que tal não constitua uma 
barreira, nomeadamente para as PME.

Justificação

Em conformidade com o parecer aprovado pela comissão LIBE sobre Sistemas de Transporte 
Inteligentes Cooperativos (Grapini).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os problemas decorrentes da 
identificação de infratores não residentes 
aos sistemas eletrónicos de portagem 
obstam a uma propagação mais alargada 
desses sistemas e à aplicação mais 
generalizada dos princípios do «utilizador-
pagador» e do «poluidor-pagador» nas 

(13) Os problemas decorrentes da 
identificação de infratores não residentes 
aos sistemas eletrónicos de portagem 
obstam a uma propagação mais alargada 
desses sistemas e à aplicação mais 
generalizada dos princípios do «utilizador-
pagador» e do «poluidor-pagador» nas 
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estradas da União. estradas da União, pelo que é necessário 
definir medidas tendo em vista a respetiva 
identificação.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Deve exigir-se aos Estados-
Membros que forneçam à Comissão as 
informações e os dados necessários para 
avaliar a eficácia e a eficiência do sistema 
de intercâmbio de informações sobre as 
pessoas que não pagam taxas rodoviárias. 
A Comissão deverá, por seu lado, avaliar 
as informações e os dados recebidos e 
propor, se necessário, alterações à 
legislação.

(16) Deve exigir-se aos Estados-
Membros que forneçam à Comissão as 
informações e os dados necessários para 
avaliar a eficácia e a eficiência do sistema 
de intercâmbio de informações sobre as 
pessoas que não pagam taxas rodoviárias, 
no pleno respeito do direito à proteção dos 
dados pessoais. A Comissão deverá, por 
seu lado, avaliar as informações e os dados 
recebidos e propor, se necessário, 
alterações à legislação. Nenhuns dados 
pessoais devem ser transmitidos ou 
partilhados com a Comissão.

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência jurídica com a legislação de proteção de 
dados da UE.

Deve ser expressamente realçado que a prestação das informações relevantes dos Estados-
Membros às instituições da UE devem respeitar plenamente o direito à proteção dos dados 
pessoais.

Por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna do texto e a ligação a outras 
alterações admissíveis, é necessário apresentar esta alteração.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A introdução de sistemas 
eletrónicos de portagem implica o 
tratamento de dados pessoais. Este 
tratamento deve ser feito no respeito das 
normas da União previstas, nomeadamente, 
no Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, na 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho20 e na Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho21. O direito à proteção dos 
dados pessoais é explicitamente 
reconhecido no artigo 8.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

(17) A introdução de sistemas 
eletrónicos de portagem implica o 
tratamento de dados pessoais. O direito à 
proteção dos dados pessoais é 
explicitamente reconhecido no artigo 8.º 
da Carta e no artigo 16.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.
Este tratamento deve ser feito no respeito 
das normas da União previstas, 
nomeadamente, no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho19, na Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho20 e, nos 
casos em que o não pagamento de taxas
rodoviárias seja considerado uma 
infração penal pelo Estado-Membro onde
é devido o pagamento, na Diretiva (UE) 
2016/680 do Parlamento Europeu e do 
Conselho21.

__________________ __________________

19 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

19 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

20 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de sanções 
penais, e à livre circulação desses dados e que 
revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

20 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção da 
privacidade no setor das comunicações eletrónicas 
(JO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

21 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção da 
privacidade no setor das comunicações eletrónicas 
(JO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

21 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de sanções 
penais, e à livre circulação desses dados e que 
revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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Justificação

A proposta aplica o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e a diretiva relativa à 
cooperação policial (2016/680) ao tratamento de dados pessoais. Importa diferenciar entre 
os Estados-Membros onde o não pagamento de tais taxas é uma questão administrativa e os 
Estados-Membros em que é uma infração penal. A alteração está inextricavelmente 
relacionada com as outras alterações propostas pelo relator.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar a 
interoperabilidade dos sistemas eletrónicos 
de portagem rodoviária e de facilitar o 
intercâmbio transfronteiras de informações 
sobre o não pagamento de taxas 
rodoviárias, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso tecnológico da lista de 
tecnologias que podem ser usadas para a 
realização das transações eletrónicas nos 
sistemas eletrónicos de portagem que 
requerem a instalação ou utilização de 
equipamentos de bordo. 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 particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação 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 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 

(19) A fim de assegurar a 
interoperabilidade dos sistemas eletrónicos 
de portagem rodoviária e de facilitar 
legalmente o intercâmbio transfronteiras 
de informações sobre o não pagamento de 
taxas rodoviárias, o poder de adotar atos 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à adaptação ao 
progresso tecnológico da lista de 
tecnologias que podem ser usadas para a 
realização das transações eletrónicas nos 
sistemas eletrónicos de portagem que 
requerem a instalação ou utilização de 
equipamentos de bordo. 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 particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação 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 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 
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atos delegados. atos delegados.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva aplica-se sem prejuízo 
das decisões tomadas pelos Estados-
Membros para cobrar taxas sobre 
determinados tipos de veículos, para 
determinar o nível dessas taxas bem como 
para a respetiva finalidade.

No intuito de garantir o pleno respeito do 
princípio da subsidiariedade, a presente 
diretiva aplica-se sem prejuízo das decisões 
tomadas pelos Estados-Membros para 
cobrar taxas sobre determinados tipos de 
veículos e para determinar o nível dessas 
taxas bem como para a respetiva 
finalidade.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Setor com portagem eletrónica», 
uma estrada, rede de estradas, ou uma 
estrutura, como uma ponte, um túnel, ou 
um transbordador, em que são cobradas 
taxas rodoviárias recorrendo, exclusiva ou 
parcialmente, mecanismos de deteção 
automática, tais como a comunicação com 
equipamentos de bordo situados dentro do 
veículo ou o reconhecimento automática da 
matrícula;

(e) «Setor com portagem eletrónica», 
uma estrada, rede de estradas, ou uma 
estrutura, como uma ponte, um túnel, ou 
um transbordador, em que são cobradas 
taxas rodoviárias recorrendo, exclusiva ou 
parcialmente, a mecanismos de deteção 
automática, tais como a comunicação com 
equipamentos de bordo situados dentro do 
veículo, eventualmente complementados 
pelo reconhecimento automática da 
matrícula;

Justificação

Devido ao reduzido grau de normalização das matrículas e sistemas de reconhecimento 
dentro da União, a dependência exclusiva do reconhecimento da matrícula pode conduzir a 
resultados incorretos. Por esta razão, o reconhecimento automático da matrícula deve ser 
utilizado apenas como uma ferramenta complementar para a cobrança de portagens.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Estado-Membro de registo», o 
Estado-Membro de registo do veículo com 
o qual se cometeu a infração do não 
pagamento de uma taxa rodoviária;

(i) «Estado-Membro de registo», o 
Estado-Membro onde se encontra 
registado o veículo com o qual se cometeu 
a infração do não pagamento de uma taxa 
rodoviária;

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todos os novos sistemas eletrónicos de 
portagem que exijam a instalação ou a 
utilização de equipamentos de bordo, 
destinados a ser utilizados por todos os 
veículos nas transações eletrónicas de 
portagem, devem basear-se na utilização de 
uma ou várias das tecnologias enumeradas 
no anexo IV.

Todos os novos sistemas eletrónicos de 
portagem que exijam a instalação ou a 
utilização de equipamentos de bordo, 
destinados a ser utilizados por todos os 
veículos nas transações eletrónicas de 
portagem, devem basear-se na utilização de 
uma ou várias das tecnologias seguintes:

(a) Posicionamento por satélite;

(b) Comunicações móveis segundo a 
norma GSM – GPRS (referência GSM 
TS 03.60/23.00);

(c) Tecnologias micro-ondas 5,8 GHz.

Justificação

As soluções tecnológicas são um fator determinante da interoperabilidade, um dos principais 
objetivos desta reformulação. Por esta razão, a lista de soluções tecnológicas deve ser 
deixada para o colegislador, em vez de ser a Comissão a decidir.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2



PE616.760v03-00 12/23 AD\1149703PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas eletrónicos de portagens 
existentes que utilizem tecnologias 
diferentes das enumeradas no anexo IV
devem satisfazer essas tecnologias caso 
sejam introduzidas melhorias tecnológicas 
substanciais.

Os sistemas eletrónicos de portagens 
existentes que utilizem tecnologias 
diferentes das enumeradas no primeiro 
parágrafo devem satisfazer essas 
tecnologias caso sejam introduzidas 
melhorias tecnológicas substanciais.

Justificação

Coerente com a alteração que visa suprimir o anexo IV e transferir a lista das tecnologias 
elegíveis para o artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 1.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fornecedores do SEEP devem 
disponibilizar aos aderentes equipamentos 
de bordo que sejam adequados para a 
utilização, permitam a interoperabilidade e 
possam comunicar com todos os sistemas 
eletrónicos de portagem em serviço nos 
Estados-Membros que recorram às 
tecnologias enumeradas no anexo IV.

Os fornecedores do SEEP devem 
disponibilizar aos aderentes equipamentos 
de bordo que sejam adequados para a 
utilização, permitam a interoperabilidade e 
possam comunicar com todos os sistemas 
eletrónicos de portagem em serviço nos 
Estados-Membros que recorram às 
tecnologias enumeradas no n.º 1.

Justificação

Coerente com a alteração que visa suprimir o anexo IV e transferir a lista das tecnologias 
elegíveis para o artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 1.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O equipamento de bordo pode usar 
os seus próprios hardware e software, e/ou 
utilizar elementos de outro hardware e 
software presentes no veículo. Para fins de 

4. O equipamento de bordo pode usar 
os seus próprios hardware e software, e/ou 
utilizar elementos de outro hardware e 
software presentes no veículo. Para fins de 
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comunicação com outros sistemas de 
hardware presentes no veículo, o 
equipamento de bordo pode usar 
tecnologias diferentes das enumeradas no 
anexo IV.

comunicação com outros sistemas de 
hardware presentes no veículo, o 
equipamento de bordo pode usar 
tecnologias diferentes das enumeradas no 
n.º 1.

Justificação

Coerente com a alteração que visa suprimir o anexo IV e transferir a lista das tecnologias 
elegíveis para o artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 1.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem 
garantir que os dados pessoais necessários 
ao funcionamento do SEEP sejam tratados 
segundo as normas da União de proteção 
das liberdades e direitos pessoais 
fundamentais, inclusivamente no que se 
refere à sua vida privada, e que seja 
assegurado, em particular, o cumprimento 
do disposto no Regulamento (UE) 
2016/679, na Diretiva (UE) 2016/680 e na 
Diretiva 2002/58/CE.

6. Os Estados-Membros devem 
garantir que os dados pessoais necessários 
ao funcionamento do SEEP sejam tratados 
segundo as normas da União de proteção 
das liberdades e direitos pessoais 
fundamentais, inclusivamente no que se 
refere à sua vida privada, e que seja 
assegurado, em particular, o cumprimento 
do disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 e na Diretiva 2002/58/CE. Os 
dados pessoais tratados ao abrigo da 
presente diretiva não devem ser 
posteriormente tratados para outros 
efeitos, devendo ser eliminados assim que 
deixarem de ser necessários para os 
efeitos para os quais foram tratados.

Justificação

Dado que a proposta implica uma alteração substancial do texto em vigor, a fim de garantir 
a interoperabilidade do SEEP, o pagamento de taxas e novas regras em matéria de 
cooperação e de execução no que respeita a taxas não pagas, a proposta implica uma grave 
interferência no direito à proteção dos dados que não é abordada na proposta. Assim, é 
necessário apresentar a presente alteração para garantir a proteção dos dados pessoais e a 
coerência com a legislação da UE.

Alteração 19
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para a investigação do não pagamento de 
taxas rodoviárias, cada Estado-Membro 
deve conceder aos pontos de contacto 
nacionais dos outros Estados-Membros o 
acesso aos seguintes dados nacionais de 
registo de veículos, com a capacidade para 
realizar pesquisas automatizadas sobre os 
mesmos:

Exclusivamente para a investigação do não 
pagamento de taxas rodoviárias, cada 
Estado-Membro deve conceder aos pontos 
de contacto nacionais dos outros Estados-
Membros o acesso aos seguintes dados 
nacionais de registo de veículos, com a 
capacidade para realizar pesquisas 
automatizadas sobre os mesmos:

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência jurídica com a legislação de proteção de 
dados da UE.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dados relativos aos veículos; e (a) Dados necessários para identificar 
um veículo específico; e

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dados relativos aos proprietários 
ou aos detentores dos veículos.

(b) Dados necessários para identificar 
e contactar os proprietários ou os
detentores dos veículos.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Essas pesquisas automatizadas devem 
realizar-se no respeito dos procedimentos 
referidos no anexo, capítulo 3, pontos 2 e 
3, da Decisão 2008/616/JAI do Conselho26

e dos requisitos do anexo II da presente 
diretiva.

Essas pesquisas automatizadas devem 
realizar-se no pleno respeito dos 
procedimentos referidos no anexo, capítulo 
3, pontos 2 e 3, da Decisão 2008/616/JAI 
do Conselho26 e dos requisitos do anexo II 
da presente diretiva e no pleno respeito dos 
direitos fundamentais.

_________________ _________________

26 Decisão 2008/616/JAI do Conselho, de 23 de 
junho de 2008, referente à execução da Decisão 
2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da 
cooperação transfronteiras, em particular no 
domínio da luta contra o terrorismo e da 
criminalidade transfronteiras (JO L 210 de 
6.8.2008, p. 12).

26 Decisão 2008/616/JAI do Conselho, de 23 de 
junho de 2008, referente à execução da Decisão 
2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da 
cooperação transfronteiras, em particular no 
domínio da luta contra o terrorismo e da 
criminalidade transfronteiras (JO L 210 de 
6.8.2008, p. 12).

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando enviar a notificação ao 
proprietário, ao detentor do veículo ou à 
pessoa de outro modo identificada suspeita 
de não ter pago a taxa rodoviária, o Estado-
Membro em cujo território se verificou o 
não pagamento de uma taxa rodoviária 
deve incluir, nos termos da sua legislação, 
todas as informações pertinentes, em 
particular a natureza do não pagamento da 
taxa rodoviária, o local, a data e a hora 
desse não pagamento, o título dos atos do 
direito nacional infringidos e a sanção e, se 
for caso disso, dados sobre o dispositivo 
utilizado para detetar a infração. Para o 
efeito, o Estado-Membro em cujo território 
se verificou o não pagamento de uma taxa 
rodoviária pode recorrer ao modelo 
constante do anexo III.

2. Quando enviar a notificação ao 
proprietário, ao detentor do veículo ou à 
pessoa de outro modo identificada suspeita 
de não ter pago a taxa rodoviária, o Estado-
Membro em cujo território se verificou o 
não pagamento de uma taxa rodoviária 
deve incluir, nos termos da sua legislação, 
todas as informações pertinentes, em 
particular a natureza do não pagamento da 
taxa rodoviária, o local, a data e a hora 
desse não pagamento, o título dos atos do 
direito nacional infringidos e a sanção e 
dados sobre o dispositivo utilizado para 
detetar a infração. Para o efeito, o Estado-
Membro em cujo território se verificou o 
não pagamento de uma taxa rodoviária 
pode recorrer ao modelo constante do 
anexo III.

Alteração 24

Proposta de diretiva



PE616.760v03-00 16/23 AD\1149703PT.docx

PT

Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso decida instaurar uma ação 
relativamente ao não pagamento de uma 
taxa rodoviária, o Estado-Membro em cujo 
território se verificou esse não pagamento 
deve enviar a notificação, a fim de garantir 
o respeito dos direitos fundamentais, na 
língua utilizada no documento de registo 
do veículo, se disponível, ou numa das 
línguas oficiais do Estado-Membro de 
registo.

3. Caso decida instaurar uma ação 
relativamente ao não pagamento de uma 
taxa rodoviária, o Estado-Membro em cujo 
território se verificou esse não pagamento 
deve enviar a notificação, a fim de garantir 
o respeito dos direitos fundamentais, na 
língua utilizada no documento de registo 
do veículo, se disponível, ou numa das 
línguas oficiais do Estado-Membro de 
registo. Nessa carta, o Estado-Membro 
deve informar o recetor sobre os 
mecanismos ao dispor do proprietário do 
veículo para contestar a alegada infração, 
nomeadamente o direito de recurso e 
reparação judicial, bem como a 
autoridade junto da qual esse direito pode 
ser exercido.

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência jurídica com a legislação de proteção de 
dados da UE.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Artigo 8.º

Proteção de dados Proteção de dados

1. As disposições do Regulamento 
(UE) 2016/679 e as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas que transpõem, a nível 
nacional, a Diretiva (UE) 2016/680 são 
aplicáveis ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo da presente diretiva.

1. O Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva (CE) 2002/58 são aplicáveis ao 
tratamento dos dados pessoais ao abrigo 
da presente diretiva. A Diretiva (UE) 
2016/680 é exclusivamente aplicável ao 
tratamento dos dados pessoais ao abrigo 
da presente diretiva nos casos em que o 
não pagamento de taxas rodoviárias é 
uma infração penal no Estado-Membro 
onde é devido o pagamento.
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2. Os Estados-Membros devem 
garantir que os dados pessoais tratados ao 
abrigo da presente diretiva são, dentro de 
um prazo adequado, retificados caso 
sejam inexatos, ou suprimidos ou 
restringido o acesso aos mesmos, e que é 
estabelecido um prazo para o 
armazenamento dos dados em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/679 e com as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas que transpõem, a nível 
nacional, a Diretiva (UE) 2016/680.

2. Os Estados-Membros devem 
garantir que o tratamento de dados 
pessoais para efeitos do artigo 5.º seja 
limitado aos tipos de dados enumerados 
no Anexo II. Os Estados-Membros 
asseguram também que os titulares dos 
dados tenham o direito de atualizar,
retificar ou apagar os dados pessoais 
tratados, sem demora injustificada, caso 
sejam inexatos. Os Estados-Membros 
devem estabelecer um prazo para o 
armazenamento de dados pessoais, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/679 e, se aplicável, com a Diretiva 
(UE) 2016/680.

Os Estados-Membros devem assegurar
que todos os dados pessoais tratados ao 
abrigo da presente diretiva sejam utilizados 
apenas para o objetivo de facilitação do
intercâmbio transfronteiras de informações 
sobre o não pagamento de taxas 
rodoviárias, e que as pessoas em causa 
tenham os mesmos direitos de informação, 
de acesso, de retificação, de apagamento e 
de bloqueio dos dados, de reparação e de 
recurso judicial que os consagrados no 
Regulamento (UE) 2016/679 e nas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas que transpõem, a nível 
nacional, a Diretiva (UE) 2016/680.

Os Estados-Membros devem garantir que
os dados pessoais tratados ao abrigo da 
presente diretiva são tratados 
exclusivamente para facilitar o
intercâmbio transfronteiras de informações 
sobre o não pagamento de taxas 
rodoviárias e não são posteriormente 
tratados para qualquer outra finalidade.
Os Estados-Membros devem ainda 
assegurar que as pessoas em causa tenham 
os mesmos direitos de informação, de 
acesso, de retificação, de apagamento e de 
restrição do tratamento, de apresentar 
uma reclamação junto duma autoridade 
de supervisão nacional responsável pela 
proteção dos dados, de reparação e de 
recurso judicial efetivo que os consagrados 
no Regulamento (UE) 2016/679 e, quando 
aplicável, na Diretiva (UE) 2016/680. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
acesso aos dados pessoais só é concedido 
às autoridades competentes designadas 
para o intercâmbio de dados de registo de 
veículos.

3. As pessoas interessadas têm o 
direito de ser informadas sobre os dados 
pessoais registados no Estado-Membro de 
registo que foram transmitidos ao Estado-
Membro onde se verificou o não 
pagamento da taxa rodoviária, incluindo a 
data do pedido e a autoridade competente 
do Estado-Membro em cujo território se 
verificou o não pagamento da taxa 

3. As pessoas interessadas têm o 
direito de ser informadas, sem demora
injustificada, sobre os dados pessoais 
registados no Estado-Membro de registo 
que foram transmitidos ao Estado-Membro 
onde se verificou o não pagamento da taxa 
rodoviária, incluindo a data do pedido e a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território se verificou o não 
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rodoviária. pagamento da taxa rodoviária.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até [5 anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva] a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação 
pelos Estados-Membros dos artigos 6.º e 
7.º da presente diretiva. No seu relatório, a 
Comissão deve abordar em particular os 
seguintes aspetos e, se adequado, 
apresentar propostas que os tenham em 
conta:

Até [4 anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva] a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação 
pelos Estados-Membros dos artigos 6.º e 
7.º da presente diretiva. No seu relatório, a 
Comissão deve abordar em particular os 
seguintes aspetos e, se adequado, 
apresentar propostas que os tenham em 
conta:

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- uma análise do impacto nos 
direitos fundamentais da aplicação dos 
artigos 6.º e 7.º da presente diretiva, em 
particular o direito à privacidade e à 
proteção dos dados pessoais,

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 11.º a fim de alterar os anexos I e IV 
de modo a adaptá-los ao progresso técnico.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 11.º a fim de alterar o anexo I de 
modo a adaptá-lo ao progresso técnico.
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Justificação

Coerente com a alteração que visa suprimir o anexo IV e transferir a lista das tecnologias 
elegíveis para o artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 1.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 10.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, 
a partir de [data de entrada em vigor da 
presente diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 10.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de [data de entrada em vigor da 
presente diretiva]. A Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a delegação 
de poderes pelo menos nove meses antes 
do final do período 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.

Justificação

Embora a delegação de poderes à Comissão deva ser limitada no tempo, a diretiva deve 
prever a possibilidade de uma prorrogação tácita do mesmo período.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Validação das soluções técnicas 
adotadas em relação à regulamentação da 
União em matéria de proteção das 
liberdades e direitos pessoais 
fundamentais, inclusivamente no que se 
refere à sua vida privada e à proteção dos 
dados pessoais. Será necessário assegurar, 

(k) Validação das soluções técnicas 
adotadas em relação à regulamentação da 
União em matéria de proteção das 
liberdades e direitos pessoais 
fundamentais, inclusivamente no que se 
refere à sua vida privada e à proteção dos 
dados pessoais. Será necessário assegurar, 
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em particular, o cumprimento do disposto 
no Regulamento (UE) 2016/679 e na 
Diretiva 2002/58/CE;

em particular, o cumprimento do disposto 
no Regulamento (UE) 2016/679 e na 
Diretiva 2002/58/CE, assim como, quando 
aplicável, na Diretiva (UE) 2016/680;

Justificação

Esta alteração é necessária uma vez que está indissociavelmente relacionada com outras 
alterações admissíveis que incluem uma referência à Diretiva 2016/680 no texto.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cláusula relativa à proteção de dados:

Em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679, tem o direito de solicitar o 
acesso aos dados pessoais que lhe digam 
respeito, bem como à sua retificação ou 
apagamento, o direito de se opor ao 
tratamento dos mesmos e o direito à 
portabilidade dos dados. Além disso, tem o 
direito de apresentar queixa junto de 
[nome e endereço da autoridade de 
supervisão pertinente].

[Se o não pagamento de uma taxa 
rodoviária for considerado uma infração 
penal nos termos do direito nacional:

Em conformidade com [título da 
legislação nacional de aplicação da 
Diretiva (UE) 2016/680], tem o direito de 
solicitar ao responsável pelo tratamento o 
acesso e a retificação ou apagamento dos 
dados pessoais e a limitação do 
tratamento dos seus dados pessoais. Além 
disso, tem o direito de apresentar queixa 
junto de [nome e endereço da autoridade 
de supervisão pertinente]. ]

Justificação

Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ou a Diretiva 
relativa à cooperação policial, quando aplicável, a carta deve mencionar os direitos básicos 
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em matéria de proteção de dados à disposição de todos os cidadãos e o nome e endereço da 
autoridade a quem podem apresentar uma reclamação. A presente alteração é necessária por 
motivos imperiosos relacionados com a lógica interna do texto.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

Lista de tecnologias que podem ser usadas 
nos sistemas eletrónicos de portagem para 
a realização das transações eletrónicas

Suprimido

1. Posicionamento por satélite;

2. Comunicações móveis;

3. Tecnologias micro-ondas 5,8 GHz.

Justificação

A lista das tecnologias deve estar subordinada à codecisão pelo legislador. A presente 
alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna do texto.
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