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AMENDAMENTELE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Toți cetățenii UE au dreptul la 
libertate și la siguranța persoanei în 
temeiul articolului 6 din Carta drepturile 
fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”), dreptul la respectarea vieții 
private și de familie în temeiul articolului 
7 din Cartă și dreptul la protecția datelor 
lor cu caracter personal în temeiul 
articolului 8 din Cartă.

Justificare

Protecția drepturilor menționate mai sus trebuie subliniată în mod explicit, întrucât schimbul 
de informații transfrontalier prin interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică 
ar putea reprezenta o amenințare la adresa acestor drepturi. Prezentul amendament este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se aibă în vedere 
utilizarea pe scară largă a sistemelor de 
taxare rutieră electronică în statele membre 
și țările învecinate, și să existe sisteme 
interoperabile care să permită dezvoltarea 

(2) Este necesar să se aibă în vedere 
utilizarea pe scară largă a sistemelor de 
taxare rutieră electronică în statele membre 
și țările învecinate și să existe, pe cât 
posibil, sisteme interoperabile fiabile, ușor 
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viitoare a politicii de tarifare rutieră la 
nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice 
viitoare.

de utilizat și eficiente din punctul de 
vedere al costurilor, care să permită 
dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare 
rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile 
tehnice viitoare.

Justificare

Sistemele de taxare rutieră electronică ar trebui să fie, pe cât posibil, fiabile, ușor de utilizat 
și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Acest lucru va fi în favoarea cetățenilor UE. 
Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Numărul din ce în ce mai mare al 
specificațiilor impuse de statele membre și 
țările învecinate pentru sistemele proprii de 
taxare rutieră electronică, pot compromite 
atât buna funcționare a pieței interne, cât și 
obiectivele politicii în domeniul 
transporturilor. Această situație poate duce 
la creșterea numărului de cutii electronice, 
incompatibile și scumpe, montate în 
cabinele vehiculelor grele pentru transport 
de mărfuri, precum și a greșelilor comise 
de conducătorii auto în utilizarea lor , 
având drept consecință, de exemplu, 
omiterea neintenționată a plății. Această 
proliferare este inacceptabilă, atât pentru 
utilizatorii, cât și pentru producătorii de 
vehicule, din rațiuni financiare, de 
siguranță și juridice.

(4) Numărul din ce în ce mai mare al 
specificațiilor impuse de statele membre și 
țările învecinate pentru sistemele proprii de 
taxare rutieră electronică, pot compromite 
atât buna funcționare a pieței interne, 
principiul liberei circulații, cât și 
obiectivele politicii în domeniul 
transporturilor. Această situație poate duce 
la creșterea numărului de cutii electronice, 
incompatibile și scumpe, montate în 
cabinele vehiculelor grele pentru transport 
de mărfuri, precum și a greșelilor comise 
de conducătorii auto în utilizarea lor , 
având drept consecință, de exemplu, 
omiterea neintenționată a plății. Această 
proliferare este inacceptabilă, atât pentru 
utilizatorii, cât și pentru producătorii de 
vehicule, din rațiuni financiare, de 
siguranță și juridice.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative privind logica internă a textului pentru 
a consolida propunerea prin indicarea faptului că multiplicitatea sistemului de taxare rutieră 
electronică poate afecta principiul liberei circulații.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se elimine barierele 
artificiale care împiedică funcționarea 
pieței interne și, în același timp, să se 
permită în continuare statelor membre 
și Uniunii să pună în aplicare o varietate de 
politici de tarifare rutieră pentru toate 
tipurile de vehicule, la nivel local, național 
sau internațional. Echipamentele instalate 
pe vehicule ar trebui deci să permită 
punerea în aplicare a acestor politici de 
tarifare rutieră în conformitate cu 
principiile nediscriminării cetățenilor 
indiferent de statele membre din care 
provin. Prin urmare, este necesară 
asigurarea cât mai rapidă a 
interoperabilității sistemelor de 
taxare rutieră electronică la nivelul 
Uniunii .

(5) Este necesar să se elimine barierele 
artificiale care împiedică funcționarea 
pieței interne și, în același timp, să se 
permită în continuare statelor membre 
și Uniunii să pună în aplicare o varietate de 
politici de tarifare rutieră pentru toate 
tipurile de vehicule, la nivel local, național 
sau internațional. Echipamentele instalate 
pe vehicule ar trebui deci să permită 
punerea în aplicare a acestor politici de 
tarifare rutieră în conformitate cu 
principiile nediscriminării cetățenilor 
indiferent de statele membre din care 
provin, respectând, în același timp, pe 
deplin toate drepturile fundamentale. Prin 
urmare, ar trebui să se asigure cât mai 
repede interoperabilitatea fiabilă, bazată 
pe respectarea drepturilor fundamentale, 
a sistemelor de taxare rutieră electronică la 
nivelul Uniunii.

Justificare

Este necesar să se păstreze respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale persoanelor 
pe durata punerii în aplicare a interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică. 
Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui confirmat faptul că 
serviciul european de taxare rutieră 
electronică (SETRE) este furnizat de către 
furnizori SETRE, astfel cum se prevede în 
Decizia 2009/750/CE a Comisiei17.

(8) Ar trebui confirmat faptul că 
serviciul european de taxare rutieră 
electronică (SETRE) este furnizat în mod 
legal de către furnizori SETRE, astfel cum 
se prevede în Decizia 2009/750/CE a 
Comisiei17, și în deplină conformitate cu 
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drepturile fundamentale.

_________________ _________________

17 Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 
octombrie 2009 privind definirea 
serviciului european de taxare rutieră 
electronică și a elementelor tehnice ale 
acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).

17 Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 
octombrie 2009 privind definirea 
serviciului european de taxare rutieră 
electronică și a elementelor tehnice ale 
acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aplicațiile de taxare rutieră 
electronică și aplicațiile STI cooperative 
(C-STI) utilizează tehnologii similare și 
benzi de frecvențe adiacente pentru 
comunicații cu rază scurtă de acțiune 
vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În 
viitor, ar trebui explorat potențialul de 
fuzionare a taxării rutiere electronice cu C-
STI în banda de 5,9 GHz, folosită în 
prezent de C-STI, după o evaluare 
aprofundată a costurilor, a beneficiilor, a 
barierelor tehnice și a eventualelor soluții.

(10) Aplicațiile de taxare rutieră 
electronică și aplicațiile STI cooperative 
(C-STI) utilizează tehnologii similare și 
benzi de frecvențe adiacente pentru 
comunicații cu rază scurtă de acțiune 
vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În 
viitor, ar trebui explorat potențialul de 
fuzionare a taxării rutiere electronice cu C-
STI în banda de 5,9 GHz, folosită în 
prezent de C-STI, după o evaluare 
aprofundată a posibilului impact asupra 
vieții private și asupra protecției datelor, 
precum și a costurilor, a beneficiilor, a 
barierelor tehnice și a eventualelor soluții, 
astfel încât să nu fie o barieră mai ales 
pentru IMM-uri.

Justificare

În conformitate cu avizul adoptat al Comisiei LIBE privind sistemele de transport inteligente 
cooperative (Grapini).

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Problemele legate de identificarea 
contravenienților nerezidenți la sistemele 

(13) Problemele legate de identificarea 
contravenienților nerezidenți la sistemele 
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de taxare rutieră electronică împiedică 
implementarea unor astfel de sisteme, 
precum și aplicarea pe scară mai largă a 
principiilor „utilizatorul plătește” și 
„poluatorul plătește” pe șoselele din 
Uniune.

de taxare rutieră electronică împiedică 
implementarea unor astfel de sisteme, 
precum și aplicarea pe scară mai largă a 
principiilor „utilizatorul plătește” și 
„poluatorul plătește” pe șoselele din 
Uniune, de aceea este nevoie să se 
găsească o măsură de identificare a 
acestora.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei informațiile 
și datele necesare pentru a evalua 
eficacitatea și eficiența sistemului de 
schimb de informații cu privire la 
persoanele care nu plătesc o taxă rutieră. 
Comisia ar trebui să aibă obligația de a 
evalua datele și informațiile obținute și de a 
propune, dacă este cazul, modificări 
legislative.

(16) Statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei, cu 
respectarea deplină a protecției datelor cu 
caracter personal, informațiile și datele 
necesare pentru a evalua eficacitatea și 
eficiența sistemului de schimb de 
informații cu privire la persoanele care nu 
plătesc o taxă rutieră. Comisia ar trebui să 
aibă obligația de a evalua datele și 
informațiile obținute și de a propune, dacă 
este cazul, modificări legislative. Nu ar 
trebui transmise Comisiei sau partajate cu 
aceasta date cu caracter personal.

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure consecvența juridică cu dreptul Uniunii în domeniul 
protecției datelor.

Trebuie subliniat în mod explicit că furnizarea informațiilor relevante de către statele 
membre instituțiilor UE trebuie să respecte pe deplin dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal.

Este necesar să se propună acest amendament din motive imperative privind logica internă a 
textului și legătura cu alte amendamente admisibile.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Introducerea sistemelor de 
taxare rutieră electronică implică 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Această prelucrare trebuie efectuată în 
conformitate cu normele Uniunii , astfel 
cum se prevede inter alia în Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului19, în Directiva (UE) 
2016/680 a Parlamentului European și a 
Consiliului20 și în Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului21. Dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal este recunoscut 
explicit la articolul 8 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.

(17) Introducerea sistemelor de 
taxare rutieră electronică implică 
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal este garantat în mod explicit la 
articolul 8 din Cartă și la articolul 16 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Această prelucrare trebuie 
efectuată în conformitate cu 
normele Uniunii , astfel cum se prevede,
inter alia, în Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al 
Consiliului19 și în Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului20

și, în cazul în care neplata unei taxe 
rutiere este considerată o infracțiune de 
statul membru în care trebuie să fie 
efectuată plata, în Directiva (UE) 
2016/680 a Parlamentului European și a 
Consiliului21.

__________________ __________________

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1),

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1),

20 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 

20 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice (JO L 
201, 31.7.2002, p. 37).
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(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

21 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice (JO L 
201, 31.7.2002, p. 37).

21 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Justificare

Propunerea aplică Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva 
privind poliția (2016/680) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Este 
important să se facă diferența între statele membre în care neplata taxelor în cauză este o 
infracțiune administrativă și cele în care este o infracțiune. Prezentul amendament este 
indisolubil legat de celelalte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura interoperabilitatea 
sistemelor de taxare rutieră electronică și 
pentru a facilita schimburile 
transfrontaliere de informații referitoare la 
neplata taxelor rutiere, ar trebui să i se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce 
privește adaptarea la progresul tehnologic a 
listei de tehnologii care pot fi utilizate 
pentru efectuarea de tranzacții de taxare 
rutieră electronică în sistemele de taxare 
rutieră electronică care necesită instalarea 
sau utilizarea de echipamente de bord. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

(19) Pentru a asigura interoperabilitatea 
sistemelor de taxare rutieră electronică și 
pentru a facilita din punct de vedere 
juridic schimburile transfrontaliere de 
informații referitoare la neplata taxelor 
rutiere, ar trebui să i se delege Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
ceea ce privește adaptarea la progresul 
tehnologic a listei de tehnologii care pot fi 
utilizate pentru efectuarea de tranzacții de 
taxare rutieră electronică în sistemele de 
taxare rutieră electronică care necesită 
instalarea sau utilizarea de echipamente de 
bord. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
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nivel de experți, iar respectivele consultări 
să se desfășoare în conformitate cu 
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces în mod sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

la nivel de experți, iar respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces în mod sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică fără a aduce 
atingere deciziilor luate de statele membre 
de a percepe taxe pentru anumite tipuri de 
vehicule, și de a stabili atât nivelul 
respectivelor taxe, cât și scopul pentru care 
sunt percepute astfel de taxe.

Pentru a respecta principiul 
subsidiarității, prezenta directivă se aplică 
fără a aduce atingere deciziilor luate de 
statele membre de a percepe taxe pentru 
anumite tipuri de vehicule și de a stabili 
atât nivelul respectivelor taxe, cât și scopul 
pentru care sunt percepute astfel de taxe.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „domeniu de taxare rutieră 
electronică” înseamnă o șosea, o rețea 
rutieră, o structură precum un pod ori un 
tunel, sau un feribot unde taxele rutiere se 
colectează, exclusiv sau parțial, prin 
intermediul unor mecanisme automate de 
detectare, cum ar fi comunicarea cu 
echipamentele de bord din interiorul 
vehiculului sau recunoașterea automată a 

(e) „domeniu de taxare rutieră 
electronică” înseamnă o șosea, o rețea 
rutieră, o structură precum un pod ori un 
tunel, sau un feribot unde taxele rutiere se 
colectează, exclusiv sau parțial, prin 
intermediul unor mecanisme automate de 
detectare, cum ar fi comunicarea cu 
echipamentele de bord din interiorul 
vehiculului, eventual completate de
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numărului de înmatriculare; recunoașterea automată a numărului de 
înmatriculare;

Justificare

Din cauza nivelului scăzut de standardizare a numerelor de înmatriculare și a sistemelor de 
recunoaștere a acestora în cadrul Uniunii, dependența exclusivă de recunoașterea numărului 
de înmatriculare ar putea duce la rezultate eronate. Din acest motiv, recunoașterea automată 
a numărului de înmatriculare ar trebui utilizată doar ca instrument suplimentar pentru 
colectarea taxelor rutiere.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „stat membru de înmatriculare” 
înseamnă statul membru unde este 
înmatriculat vehiculul cu care a fost comisă 
contravenția privind neplata unei taxe 
rutieră;

(i) „stat membru de înmatriculare” 
înseamnă statul membru în care este 
înmatriculat vehiculul cu care a fost comisă 
contravenția privind neplata unei taxe 
rutieră;

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate sistemele de taxare rutieră 
electronică noi care necesită instalarea sau 
utilizarea unor echipamente de bord 
utilizează, în scopul efectuării de tranzacții 
de taxare rutieră electronică, una sau mai 
multe din tehnologiile enumerate în anexa 
IV .

Toate sistemele de taxare rutieră 
electronică noi care necesită instalarea sau 
utilizarea unor echipamente de bord 
utilizează, în scopul efectuării de tranzacții 
de taxare rutieră electronică, una sau mai 
multe dintre următoarele tehnologii:

(a) poziționarea prin satelit;

(b) comunicațiile mobile în 
conformitate cu standardul GSM-GPRS 
(standardul de referință GSM TS 
0360/23.00);

(c) tehnologia cu microunde cu 
frecvența de 5,8 GHz.
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Justificare

Soluțiile tehnologice reprezintă un factor determinant al interoperabilității, unul dintre 
obiectivele principale ale acestei reformări. Din acest motiv, lista soluțiilor tehnologice 
eligibile ar trebui să fie lăsată la decizia colegiuitorului, și nu a Comisiei.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de taxare rutieră electronică 
existente care utilizează alte tehnologii 
decât cele enumerate în anexa IV se 
conformează tehnologiilor respective dacă 
se întreprind acțiuni de îmbunătățire 
tehnologică substanțiale.

Sistemele de taxare rutieră electronică 
existente care utilizează alte tehnologii 
decât cele enumerate la primul paragraf se 
conformează tehnologiilor respective dacă 
se întreprind acțiuni de îmbunătățire 
tehnologică substanțiale.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii 
eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii SETRE pun la dispoziția 
utilizatorilor echipamente de bord care sunt 
adecvate pentru utilizare, interoperabile și 
capabile să comunice cu toate sistemele de 
taxare rutieră electronică date în exploatare 
în statele membre și care utilizează 
tehnologiile enumerate în anexa IV.

Furnizorii SETRE pun la dispoziția 
utilizatorilor echipamente de bord care sunt 
adecvate pentru utilizare, interoperabile și 
capabile să comunice cu toate sistemele de 
taxare rutieră electronică date în exploatare 
în statele membre și care utilizează 
tehnologiile enumerate în primul paragraf.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii 
eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Echipamentele de bord pot utiliza 
propriul hardware și software, pot utiliza 
alte elemente de hardware și software 
prezente în vehicul, sau ambele. În scopul 
comunicării cu alte sisteme hardware 
prezente în vehicul, echipamentele de bord 
pot utiliza alte tehnologii decât cele 
enumerate în anexa IV.

4. Echipamentele de bord pot utiliza 
propriul hardware și software, pot utiliza 
alte elemente de hardware și software 
prezente în vehicul, sau ambele. În scopul 
comunicării cu alte sisteme hardware 
prezente în vehicul, echipamentele de bord 
pot utiliza alte tehnologii decât cele 
enumerate în primul paragraf.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii 
eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesară pentru exploatarea SETRE se 
efectuează în conformitate cu 
normele Uniunii de protecție a libertăților 
și a drepturilor fundamentale ale 
persoanelor, inclusiv a vieții lor private și, 
în special, că sunt respectate dispozițiile
Regulamentului (UE) 2016/679, ale 
Directivei (UE) 2016/680 și ale Directivei 
2002/58/CE.

6. Statele membre se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesară pentru exploatarea SETRE se 
efectuează în conformitate cu 
normele Uniunii de protecție a libertăților 
și a drepturilor fundamentale ale 
persoanelor, inclusiv a vieții lor private și, 
în special, că sunt respectate dispozițiile 
Regulamentului (UE) 2016/679 și ale 
Directivei 2002/58/CE. Datele cu caracter 
personal prelucrate în temeiul prezentei 
directive nu trebuie să fie prelucrate 
ulterior în alte scopuri și sunt eliminate de 
îndată ce nu mai sunt necesare pentru 
scopul în care au fost prelucrate.

Justificare

Întrucât propunerea prevede o modificare substanțială a actualului text aflat în vigoare 
pentru a asigura interoperabilitatea SETRE, a plății taxelor și a noilor norme privind 
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cooperarea și punerea în aplicare între statele membre a dispozițiilor legale în ceea ce 
privește taxele neplătite, propunerea implică o atingere majoră a dreptului la protecția 
datelor, care nu este abordat de propunere. Prin urmare, este necesar să se propună acest 
amendament pentru a se asigura protecția datelor cu caracter personal și consecvența cu 
dreptul Uniunii.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru investigarea situațiilor de neplată a 
taxelor rutiere, statul membru acordă 
punctelor naționale de contact ale altor 
state membre acces la următoarele date 
naționale privind înmatricularea 
vehiculelor, autorizându-le să efectueze 
căutări automate cu privire la aceste date:

Exclusiv în scopul investigării situațiilor 
de neplată a taxelor rutiere, statul membru 
acordă punctelor naționale de contact ale 
altor state membre acces la următoarele 
date naționale privind înmatricularea 
vehiculelor, autorizându-le să efectueze 
căutări automate cu privire la aceste date:

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure consecvența juridică cu dreptul Uniunii în domeniul 
protecției datelor.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele privind vehiculele și (a) datele necesare pentru 
identificarea unui anumit vehicul; și

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele privind proprietarii sau 
deținătorii vehiculelor.

(b) datele necesare pentru 
identificarea și contactarea proprietarilor
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sau a deținătorilor vehiculelor.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste căutări automate se efectuează în 
conformitate cu procedurile menționate la 
punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la 
Decizia 2008/616/JAI a Consiliului26 și cu 
cerințele din anexa II la prezenta directivă.

Aceste căutări automate se efectuează în 
conformitate deplină cu procedurile 
menționate la punctele 2 și 3 din capitolul 
3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI26 a 
Consiliului și cu cerințele din anexa II la 
prezenta directivă, precum și în 
conformitate deplină cu toate drepturile 
fundamentale.

_________________ _________________

26 Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 
23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 
Deciziei 2008/615/JAI privind 
intensificarea cooperării transfrontaliere, în 
special în domeniul combaterii 
terorismului și a criminalității 
transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p.12).

26 Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 
23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 
Deciziei 2008/615/JAI privind 
intensificarea cooperării transfrontaliere, în 
special în domeniul combaterii 
terorismului și a criminalității 
transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p.12).

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când transmite scrisoarea de 
informare proprietarului, deținătorului 
vehiculului sau persoanei identificate în alt 
mod, suspectate de neplata taxei rutiere, 
statul membru pe al cărui teritoriu a avut 
loc neplata unei taxe rutiere include, în 
conformitate cu legislația națională, toate
informațiile relevante, în special natura 
neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora 
neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de 
drept intern care au fost încălcate și 
sancțiunea aferentă, precum și, după caz,
date privind dispozitivul utilizat pentru 

2. Atunci când transmite scrisoarea de 
informare proprietarului, deținătorului 
vehiculului sau persoanei identificate în alt 
mod, suspectate de neplata taxei rutiere, 
statul membru pe al cărui teritoriu a avut 
loc neplata unei taxe rutiere include, în 
conformitate cu legislația națională, toate 
informațiile relevante, în special natura 
neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora 
neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de 
drept intern care au fost încălcate și 
sancțiunea aferentă, precum și date privind 
dispozitivul utilizat pentru constatarea 
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constatarea contravenției. În acest scop, 
statul membru pe al cărui teritoriu a avut 
loc neplata unei taxe rutiere poate utiliza 
modelul prevăzut în anexa III.

contravenției. În acest scop, statul membru 
pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei 
taxe rutiere poate utiliza modelul prevăzut 
în anexa III.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care decide să inițieze 
proceduri ulterioare referitoare la neplata 
unei taxe rutiere, statul membru pe al cărui 
teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere 
transmite scrisoarea de informare, în 
scopul garantării respectării drepturilor 
fundamentale, în limba în care este redactat 
documentul de înmatriculare a vehiculului, 
dacă acesta este disponibil, sau într-una din 
limbile oficiale ale statului membru de 
înmatriculare.

3. În cazul în care decide să inițieze 
proceduri ulterioare referitoare la neplata 
unei taxe rutiere, statul membru pe al cărui 
teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere 
transmite scrisoarea de informare, în 
scopul garantării respectării drepturilor 
fundamentale, în limba în care este redactat 
documentul de înmatriculare a vehiculului, 
dacă acesta este disponibil, sau într-una din 
limbile oficiale ale statului membru de 
înmatriculare. În acea scrisoare, statul 
membru informează destinatarul cu 
privire la mecanismele aflate la dispoziția 
proprietarului vehiculului pentru a 
contesta presupusa contravenție și, în 
special, cu privire la dreptul la recurs și la 
căile de atac, precum și autoritatea în fața 
căreia pot fi exercitate aceste drepturi.

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure consecvența juridică cu dreptul Uniunii în domeniul 
protecției datelor.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 Articolul 8

Protecția datelor Protecția datelor

1. Datelor cu caracter personal 1. Regulamentul (UE) 2016/679 și 
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prelucrate în temeiul prezentei directive li 
se aplică dispozițiile din Regulamentul
(UE) 2016/679 și cele din actele cu putere 
de lege și actele administrative de 
transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

Directiva 2002/58/CE se aplică datelor cu 
caracter personal prelucrate în temeiul 
prezentei directive. Datelor cu caracter 
personal prelucrate în temeiul prezentei 
directive li se aplică Directiva (UE) 
2016/680, în cazul în care neplata unei 
taxe rutiere este considerată infracțiune 
în statul membru în care trebuie să fie 
efectuată plata.

2. Statele membre se asigură că datele
cu caracter personal prelucrate în temeiul 
prezentei directive sunt rectificate, într-un 
interval de timp adecvat, dacă sunt 
inexacte, sau sunt șterse ori restricționate, 
și că este stabilită o limită de timp pentru 
stocarea datelor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 și cu 
dispozițiile din actele cu putere de lege și 
actele administrative de transpunere a 
Directivei (UE) 2016/680.

2. Statele membre se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopul articolului 5 se limitează la tipurile
de date enumerate în anexa II. De 
asemenea, statele membre se asigură că 
persoanele vizate au dreptul de a 
actualiza, rectifica sau șterge datele cu 
caracter personal prelucrate fără 
întârzieri nejustificate, dacă sunt 
inexacte. Statele membre stabilesc o limită 
de timp pentru stocarea datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679 și, după caz, cu Directiva
(UE) 2016/680.

Statele membre se asigură că toate datele 
cu caracter personal prelucrate în temeiul 
prezentei directive sunt utilizate numai
pentru a facilita schimbul transfrontalier de 
informații privind neplata taxelor rutiere, 
iar persoanele vizate au aceleași drepturi la
informare, acces, rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
compensare și accesul la căi de atac 
judiciare, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) 2016/679 și în actele
cu putere de lege și actele administrative
de transpunere a Directivei (UE) 
2016/680.

Statele membre se asigură că datele cu 
caracter personal prelucrate în temeiul 
prezentei directive sunt prelucrate exclusiv
pentru a facilita schimbul  transfrontalier 
de informații privind neplata taxelor rutiere
și nu sunt prelucrate în continuare pentru 
niciun alt scop. De asemenea, statele 
membre se asigură că persoanele vizate au 
aceleași drepturi de informare, acces, 
rectificare, ștergere și restricție a 
prelucrării, de depunere a unei plângeri 
la o autoritate de supraveghere a 
protecției datelor, la compensare, precum
și de acces la o cale de atac eficace, astfel 
cum se prevede în Regulamentul (UE) 
2016/679 și după caz, în Directiva (UE) 
2016/680. Statele membre se asigură că 
accesul la datele cu caracter personal este 
acordat numai autorităților competente 
desemnate pentru schimbul de informații 
privind înmatricularea vehiculelor.

3. Toate persoanele vizate au dreptul 
să obțină informații cu privire la datele cu 
caracter personal înregistrate în statul 
membru de înmatriculare care au fost 

3. Toate persoanele vizate au dreptul 
să obțină fără întârzieri nejustificate 
informații cu privire la datele cu caracter 
personal înregistrate în statul membru de 
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transmise statului membru în care a avut 
loc neplata unei taxe rutiere, inclusiv data 
solicitării și autoritatea competentă din 
statul membru pe al cărui teritoriu a avut 
loc neplata unei taxe rutiere.

înmatriculare care au fost transmise statului 
membru în care a avut loc neplata unei taxe 
rutiere, inclusiv data solicitării și 
autoritatea competentă din statul membru 
pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei 
taxe rutiere.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a articolelor 6 și 7 din prezenta 
directivă de către statele membre. În 
raportul său, Comisia acordă atenție în mod 
special următoarelor aspecte și, dacă este 
cazul, prezintă propuneri referitoare la 
acestea:

Până la [patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a articolelor 6 și 7 din prezenta 
directivă de către statele membre. În 
raportul său, Comisia acordă atenție în mod 
special următoarelor aspecte și, dacă este 
cazul, prezintă propuneri referitoare la 
acestea:

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o analiză a impactului aplicării 
articolelor 6 și 7 din prezenta directivă 
asupra drepturilor fundamentale, în 
special asupra dreptului la viață privată și 
la protecția datelor cu caracter personal,

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 1. Comisia este împuternicită să 
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adopte, în conformitate cu articolul 11, acte 
delegate de modificare a anexelor I și IV, 
în vederea adaptării acestora la progresele 
tehnice.

adopte, în conformitate cu articolul 11, acte 
delegate de modificare a anexei I în 
vederea adaptării acesteia la progresele 
tehnice.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii 
eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 10 se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 10 se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la [data intrării în vigoare a 
prezentei directive]. Comisia prezintă un 
raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Deși delegarea puterilor Comisiei ar trebui să fie limitată în timp, directiva ar trebui să 
prevadă posibilitatea unei extinderi tacite a acelei perioade.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) validarea soluțiilor tehnice alese în 
raport cu normele Uniunii care protejează 

(k) validarea soluțiilor tehnice alese în 
raport cu normele Uniunii care protejează
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libertățile și drepturile fundamentale ale 
persoanelor, inclusiv viața lor privată și 
protecția datelor cu caracter personal. Este 
necesar, în special, să se asigure 
conformitatea cu Regulamentul (UE) 
2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE;

libertățile și drepturile fundamentale ale 
persoanelor, inclusiv viața lor privată și 
protecția datelor cu caracter personal. Este 
necesar, în special, să se asigure 
conformitatea cu Regulamentul (UE) 
2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE, 
precum și, după caz, cu Directiva (UE) 
2016/680;

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este legat în mod indisolubil de alte amendamente 
admisibile care inserează în text referirea la Directiva 2016/680.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notă cu privire la protecția datelor:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 2016/679, aveți dreptul de a solicita 
accesul la datele cu caracter personal și 
rectificarea sau ștergerea acestora ori 
restricționarea prelucrării datelor 
dumneavoastră cu caracter personal sau 
dreptul de a vă opune prelucrării, precum 
și dreptul la portabilitatea datelor. De 
asemenea, aveți dreptul de a depune o 
plângere la [numele și adresa autorității 
de supraveghere competente].

[În cazul în care neplata unei taxe rutiere 
este considerată infracțiune în temeiul 
dreptului intern:

În conformitate cu [numele legii 
naționale care aplică Directiva 
(UE)2016/680], aveți dreptul de a solicita 
operatorului accesul la datele cu caracter 
personal și rectificarea sau ștergerea 
acestora, precum și restricționarea 
prelucrării datelor dumneavoastră cu 
caracter personal. De asemenea, aveți 
dreptul de a depune o plângere la [numele 
și adresa autorității de supraveghere 
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competente]. ]

Justificare

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau cu Directiva privind 
poliția, după caz, scrisoarea ar trebui să menționeze drepturile de bază privind protecția 
datelor disponibile tuturor cetățenilor și numele și adresa autorității în fața căreia pot 
depune o plângere. Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica 
internă a textului.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista tehnologiilor permise pentru 
utilizare în sistemele de taxare rutieră 
electronică pentru efectuarea tranzacțiilor 
electronice de taxare rutieră

eliminat

1. poziționarea prin satelit;

2. comunicațiile mobile;

3. tehnologia cu microunde cu frecvența 
de 5,8 GHz.

Justificare

Lista tehnologiilor ar trebui să facă obiectul codeciziei legiuitorului. Acest amendament este 
necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.
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