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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 o ritmo rápido da evolução tecnológica, tanto no setor dos transportes 
como no setor da robótica e da inteligência artificial, tem um impacto significativo na 
economia e na sociedade; que os veículos autónomos irão alterar significativamente a 
vida quotidiana dos cidadãos, determinar o futuro do transporte rodoviário a nível 
mundial, reduzir os custos do transporte, melhorar a segurança rodoviária, aumentar a 
mobilidade e reduzir os impactos ambientais; que o setor do transporte rodoviário pode 
abrir o caminho para novos serviços e modos de transporte, satisfazendo assim a 
procura crescente por mobilidade individual e de mercadorias, podendo mesmo 
contribuir para revolucionar o planeamento urbano;

B. Considerando que o lançamento dos veículos autónomos, previsto já para 2020, 
implicará benefícios consideráveis, bem como vários riscos novos, nomeadamente em 
matéria de segurança rodoviária, responsabilidade civil e seguros, cibersegurança, 
direitos de propriedade intelectual, proteção de dados e acesso a dados, infraestruturas 
técnicas, normalização e emprego; que não é possível prever a totalidade dos efeitos de 
longo prazo da mobilidade autónoma sobre os postos de trabalho e o ambiente; que é 
extremamente importante garantir que o quadro jurídico da UE esteja preparado para 
responder adequadamente a estes desafios e para aumentar a consciencialização e 
aceitação do público relativamente aos veículos autónomos;

1. Observa que as atuais regras em matéria de responsabilidade, nomeadamente a Diretiva 
85/374/CEE do Conselho, de 25 de julho de 1985, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos (Diretiva relativa à 
responsabilidade decorrente dos produtos) e a Diretiva 2009/103/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativa ao seguro de 
responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização 
do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade (Diretiva relativa ao 
seguro automóvel), não foram desenvolvidas para lidar com os desafios colocados pela 
utilização de veículos autónomos e salienta que existem dados crescentes que 
demonstram que o atual quadro regulamentar, especialmente no que diz respeito à 
responsabilidade, aos seguros e ao registo e proteção dos dados pessoais, deixará de ser 
suficiente ou adequado quando se vir confrontado com os novos riscos decorrentes da 
crescente automatização, conectividade e complexidade dos veículos;

2. Considera que, tendo em conta a dinâmica evolução tecnológica do setor, é necessário 
clarificar quem deve ser responsável pelos danos no caso de um acidente provocado por 
veículos plenamente autónomos e, quando o nível de autonomia implica que o veículo 
possa ser conduzido tanto de forma plenamente autónoma como por um condutor, é 
necessário poder imputar inequivocamente a responsabilidade em cada caso particular; 
salienta que é particularmente necessário analisar se o facto de uma pequena 
percentagem de todos os acidentes se deverem a problemas técnicos justificaria uma 
transferência da responsabilidades para o fabricante que, enquanto fator de risco 
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independente de negligência, pode apenas pode estar ligado ao risco relacionado com a 
colocação no mercado de um veículo autónomo; destaca ainda que é necessário 
continuar a analisar se as obrigações específicas em matéria de segurança rodoviária do 
proprietário do veículo, bem como as obrigações de instrução aplicáveis ao condutor 
podem compensar adequadamente, em cada caso, a transferência de responsabilidades; 
insta, por conseguinte, a Comissão a realizar uma avaliação rigorosa, a fim de adaptar o 
atual quadro jurídico da UE e, se necessário, introduzir novas regras com base nas quais 
serão atribuídas as responsabilidades; exorta igualmente a Comissão a avaliar e a 
acompanhar a possibilidade de criar instrumentos adicionais da União para se manter a 
par da evolução da inteligência artificial;

3. Salienta os riscos inerentes a uma tendência crescente de tráfego misto de veículos 
tradicionais e autónomos, apelando, por conseguinte, a que sejam realizados mais testes 
nas instalações de fabrico a fim de apoiar uma investigação e desenvolvimento 
preparada para o futuro das empresas e organismos públicos e privados e também com 
vista a fornecer dados concretos que ajudem a adaptar devidamente as regras em 
matéria de responsabilidade civil;

4. Sublinha que uma possível solução para colmatar as lacunas existentes pode ser a 
criação de um regime de seguro sem determinação de culpa relativo aos danos 
resultantes de veículos autónomos;

5. Realça que, de acordo com a resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 
2017, sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica1, não podem ser impostas 
limitações de responsabilidade relativamente à natureza e ao montante dos danos a 
serem indemnizados, por forma a garantir uma proteção adequada das vítimas;

6. Considera que uma abordagem a nível da UE irá incentivar o desenvolvimento 
transfronteiriço de sistemas de transportes autónomos, promover a competitividade da 
indústria automóvel da União Europeia, assegurar um elevado nível de proteção dos 
consumidores e evitar a fragmentação do mercado interno;

7. Sublinha a necessidade de garantir acesso justo ao mercado aos fornecedores 
independentes de serviços automóveis no âmbito de manutenção e reparação de 
veículos autónomos; recorda que este tipo de entidades, nomeadamente os fabricantes 
de componentes e as pequenas oficinas de reparação e manutenção constituem um 
elemento importante da concorrência no mercado automóvel e têm um impacto positivo 
na disponibilidade e nos preços deste tipo de serviços;

8. Destaca a necessidade de ponderar alterações a acordos internacionais, como a 
Convenção de Viena relativa à circulação rodoviária e a Convenção de Viena sobre a 
sinalização rodoviária, destinadas a facilitar a utilização de veículos plenamente 
autónomos;

9. Congratula-se com as propostas da Comissão de regulamentar a proteção dos veículos 
contra ciberataques e de equipar os veículos autónomos com gravadores de dados, no 
âmbito da revisão do Regulamento relativo à segurança geral dos veículos a motor, a 
fim de ajudar a determinar a causa de acidentes e clarificar quem será responsável em 

                                               
1 JO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
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caso de acidente; salienta que a mobilidade autónoma coloca desafios importantes no 
que diz respeito à proteção dos dados pessoais e da privacidade, nomeadamente devido 
à necessidade de geolocalização e monitorização dos movimentos desses veículos, e 
insta a Comissão a continuar a clarificar as normas sobre a proteção e a partilha dos 
dados recolhidos por esses veículos, incluindo os dados que identificam indiretamente 
as pessoas, e o acesso a esses dados, no pleno respeito dos requisitos do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho; observa que é necessário 
analisar se é necessário garantir, e como se pode assegurar, que os utilizadores podem 
acompanhar e controlar o acesso aos seus dados em conformidade com o RGPD, 
igualmente no que diz respeito ao seu direito de se defenderem quando a sua 
responsabilidade estiver em causa, e considerar a introdução da tecnologia de cadeia de 
blocos para esse fim; solicita à Comissão que permita a interoperabilidade entre os 
sistemas e a portabilidade dos dados, a fim de evitar efeitos de vinculação e promover a 
concorrência leal e a inovação, permitindo assim aos consumidores escolher entre 
vários prestadores de serviços e assegurando que os pequenos prestadores de serviços 
de veículos percam o seu meio de subsistência;

10. Observa que irão surgir questões semelhantes relativas aos direitos de propriedade 
intelectual e aos respetivos direitos de utilização no que diz respeito a inteligência 
artificial para efeitos de mobilidade autónoma, tal como em outros domínios, como os 
direitos de propriedade ou de utilização relativamente ao código, aos dados e às 
invenções criadas pela própria inteligência artificial; considera, no entanto, que é 
necessário encontrar soluções o mais gerais possíveis para estas questões.

11. Chama a atenção para a necessidade, no momento da criação do novo quadro 
regulamentar da mobilidade autónoma, de garantir que possam ser ultrapassados todos 
os obstáculos ao progresso tecnológico, à investigação e a à inovação.
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