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Alteração 34
Patricia van der Kammen

Proposta de regulamento
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. nl

Justificação

O sistema eCall de bordo não deve ser obrigatório, mas, antes, uma opção facultativa para 
os consumidores.

Alteração 35
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 36
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de continuar a melhorar a 
segurança rodoviária, a Comunicação 
intitulada «eCall: Avançar para a 
implantação»6 prevê novas medidas 
destinadas a acelerar a implantação, na 
União, de um serviço de chamadas de 
urgência a partir de veículos. Uma das 
medidas sugeridas consiste em tornar 

(3) A fim de continuar a melhorar a 
segurança rodoviária, a Comunicação 
intitulada «eCall: Avançar para a
implantação»6 prevê novas medidas 
destinadas a acelerar a implantação, na 
União, de um serviço de chamadas de 
urgência a partir de veículos.
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obrigatória a instalação de sistemas eCall 
em todos os veículos novos, começando 
pelos veículos das categorias M1 e N1, 
conforme definidas no anexo II da 
Diretiva 2007/46/CE.
__________________ __________________
6 COM(2009)434 final. 6 COM(2009)434 final.

Or. en

Alteração 37
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 3 de julho de 2012, o Parlamento 
Europeu aprovou o «Relatório sobre a  
regulamentação introdutória do serviço 
de chamadas de urgência a nível da UE»7, 
instando a Comissão a apresentar uma 
proposta, no âmbito da 
Diretiva 2007/46/CE, para garantir a 
implantação obrigatória de um sistema 
eCall público, baseado no número 112, 
até 2015.

Suprimido

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Alteração 38
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Espera-se que o sistema eCall da União (5) Espera-se que o sistema eCall da União 
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reduza o número de acidentes de viação 
mortais na União, bem como a gravidade 
dos ferimentos por estes causados. A 
introdução obrigatória do sistema eCall 
iria tornar o serviço acessível a todos os 
cidadãos e, consequentemente, contribuir 
para diminuir o sofrimento humano e os 
custos dos cuidados de saúde, para além de 
outros custos.

reduza o número de acidentes de viação 
mortais na União, bem como a gravidade 
dos ferimentos por estes causados. A 
introdução opcional do sistema eCall iria 
tornar o serviço acessível a todos os 
cidadãos e, consequentemente, contribuir 
para diminuir o sofrimento humano e os 
custos dos cuidados de saúde, para além de 
outros custos.

Or. en

Alteração 39
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Espera-se que o sistema eCall da União 
reduza o número de acidentes de viação 
mortais na União, bem como a gravidade 
dos ferimentos por estes causados. A 
introdução obrigatória do sistema eCall iria 
tornar o serviço acessível a todos os 
cidadãos e, consequentemente, contribuir 
para diminuir o sofrimento humano e os 
custos dos cuidados de saúde, para além de 
outros custos.

(5) Espera-se que o sistema eCall da União 
reduza o número de acidentes de viação 
mortais na União, bem como a gravidade 
dos ferimentos por estes causados. A 
introdução obrigatória do sistema eCall, 
bem como a atualização obrigatória e 
coordenada da infraestrutura para 
transmitir chamadas eCall e dos postos 
públicos de atendimento de chamadas de 
urgência (PSAP) para as receber, iria 
tornar o serviço acessível a todos os 
cidadãos e, consequentemente, contribuir 
para diminuir o sofrimento humano e os 
custos dos cuidados de saúde, para além de 
outros custos.

Or. en

Justificação

A instalação obrigatória, por parte de operadores de telecomunicações, de um operador de 
rede móvel compatível e de uma infraestrutura de PSAP que cubra todos os 
Estados-Membros da UE e do EEE constitui um pré-requisito para sistemas obrigatórios de 
veículos.
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Alteração 40
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Espera-se que o sistema eCall da União 
reduza o número de acidentes de viação 
mortais na União, bem como a gravidade 
dos ferimentos por estes causados. A 
introdução obrigatória do sistema eCall iria 
tornar o serviço acessível a todos os 
cidadãos e, consequentemente, contribuir 
para diminuir o sofrimento humano e os 
custos dos cuidados de saúde, para além de 
outros custos.

(5) Espera-se que o sistema eCall da União 
reduza o número de acidentes de viação 
mortais na União, bem como a gravidade 
dos ferimentos por estes causados. A 
introdução obrigatória do sistema eCall, 
bem como a atualização obrigatória de 
operadores de telecomunicações para 
transmitir chamadas eCall e de PSAP 
para receber chamadas eCall, iria tornar o 
serviço acessível a todos os cidadãos e, 
consequentemente, contribuir para 
diminuir o sofrimento humano e os custos 
dos cuidados de saúde, para além de outros 
custos.

Or. en

Justificação

A instalação obrigatória de um operador de rede móvel compatível e de uma infraestrutura 
de PSAP que cubra todo o território da UE constitui um pré-requisito para sistemas 
obrigatórios de veículos.

Alteração 41
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços prestados pelos programas 
de navegação por satélite, incluindo os

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços prestados pelos programas 
de navegação por satélite disponíveis à 
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sistemas criados no âmbito dos programas 
Galileo e EGNOS, estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de julho de 2008, relativo ao 
prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8.

data de entrada em vigor do presente 
regulamento, pelo que deve ser concedido 
um prazo razoável para os sistemas 
criados no âmbito dos programas Galileo e 
EGNOS, conforme estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de
9 de julho de 2008, relativo ao 
prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justificação

Se a indústria for obrigada a tornar o Galileo compatível antes de este estar operacional e 
antes de a compatibilidade ter sido plenamente avaliada nos sistemas eCall, corre-se o risco 
de estes sistemas terem de ser modificados após a sua introdução no mercado, acarretando 
potenciais custos significativos para os fabricantes. Assim que o Galileo estiver operacional e 
avaliado, pode ser exigida a compatibilidade apenas para novos modelos de veículos e 
incluindo prazos de introdução adequados.

Alteração 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços prestados pelos programas 
de navegação por satélite, incluindo os 
sistemas criados no âmbito dos programas 
Galileo e EGNOS, estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de julho de 2008, relativo ao 
prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços prestados pelos programas 
de navegação por satélite, quando estes 
serviços estiverem operacionais, incluindo 
os sistemas criados no âmbito dos 
programas Galileo e EGNOS, 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
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satélite (EGNOS e Galileo)8. programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justificação

Os serviços ainda não estão operacionais.

Alteração 43
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços prestados pelos programas 
de navegação por satélite, incluindo os 
sistemas criados no âmbito dos programas 
Galileo e EGNOS, estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativo ao 
prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8.

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços operacionais prestados 
pelos programas de navegação por satélite, 
por exemplo, os sistemas criados no 
âmbito dos programas Galileo e EGNOS, 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8

__________________ __________________
8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. fr

Alteração 44
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
conveniente exigir a sua compatibilidade
com os serviços prestados pelos programas 
de navegação por satélite, incluindo os 
sistemas criados no âmbito dos programas 
Galileo e EGNOS, estabelecidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativo ao 
prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8.

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis em caso de 
urgência é um elemento essencial para um 
funcionamento eficaz do sistema eCall. Por 
conseguinte, é conveniente exigir a sua 
compatibilidade com os serviços prestados 
pelos programas de navegação por satélite, 
incluindo os sistemas criados no âmbito 
dos programas Galileo e EGNOS, 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.

Or. de

Alteração 45
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos 
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de
desencadeamento adequado.

Suprimido

Or. en
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Alteração 46
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos 
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado.

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos 
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado. Apenas 
depois de confirmado o correto 
funcionamento do sistema eCall de bordo 
se poderá considerar a possibilidade de 
expandir a lista dos veículos que terão de 
ser equipados.

Or. pl

Alteração 47
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado.

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas a 
novos modelos de automóveis de 
passageiros e a veículos comerciais ligeiros 
(categorias M1 e N1), para os quais já 
exista um mecanismo de desencadeamento 
adequado.

Or. en

Justificação

O presente regulamento destina-se apenas a novos modelos de veículos.
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Alteração 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas aos
automóveis de passageiros e aos veículos 
comerciais ligeiros (categorias M1 e N1), 
para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado.

(7) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo 
deverá aplicar-se inicialmente apenas a 
novos modelos de automóveis de 
passageiros e a veículos comerciais ligeiros 
(categorias M1 e N1), para os quais já 
exista um mecanismo de desencadeamento 
adequado.

Or. en

Justificação

O regulamento aplica-se apenas a novos modelos de veículos.

Alteração 49
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo não 
deve prejudicar o direito de todas as partes 
interessadas, tais como os fabricantes de 
automóveis e os operadores independentes, 
oferecerem serviços de urgência adicionais 
e/ou de valor acrescentado, em paralelo ou 
com base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser concebidos por forma a não 
aumentarem a distração do condutor.

(8) A opção de equipar os veículos com o 
sistema eCall de bordo não deve prejudicar 
o direito de todas as partes interessadas, 
tais como os fabricantes de automóveis e 
os operadores independentes, oferecerem 
serviços de urgência adicionais e/ou de 
valor acrescentado, em paralelo ou com 
base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser concebidos por forma a não 
aumentarem a distração do condutor.
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Or. en

Alteração 50
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo não 
deve prejudicar o direito de todas as partes 
interessadas, tais como os fabricantes de 
automóveis e os operadores independentes, 
oferecerem serviços de urgência adicionais 
e/ou de valor acrescentado, em paralelo ou 
com base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser concebidos por forma a não 
aumentarem a distração do condutor.

(8) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo não 
deve prejudicar o direito de todas as partes 
interessadas, tais como os fabricantes de 
automóveis e os operadores independentes, 
oferecerem serviços de urgência adicionais 
e/ou de valor acrescentado, em paralelo ou 
com base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser concebidos por forma a não 
aumentarem a distração do condutor e 
devem respeitar as normas legais em 
matéria de segurança e proteção de dados.
Estes serviços adicionais têm de ser 
opcionais para os consumidores, devendo 
ser possível desativá-los a qualquer 
momento.

Or. de

Alteração 51
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 

(9) O sistema eCall de bordo dos veículos 
baseado no número 112 é um serviço 
público de interesse geral e, por 
conseguinte, tem de ser de livre acesso, 
isto é, gratuito. Os custos do sistema eCall 
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tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a 
todos os operadores independentes e com 
base numa plataforma interoperável e de 
livre acesso, com vista a eventuais 
aplicações ou serviços de bordo futuros.

de bordo dos veículos baseado no número 
112 não se devem repercutir nos 
consumidores.

Or. de

Alteração 52
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações 
ou serviços de bordo futuros.

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes, no mínimo, 
para efeitos de reparação e manutenção.

Or. fr

Alteração 53
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do (9) A fim de assegurar o caráter aberto do
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leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações 
ou serviços de bordo futuros.

leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes.

Or. fr

Alteração 54
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações ou 
serviços de bordo futuros.

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema de bordo dos 
veículos deve ser acessível gratuitamente e 
sem discriminação a todos os operadores 
independentes e com base numa plataforma 
interoperável, normalizada e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações ou 
serviços de bordo futuros.

Or. it

Justificação

A fim de assegurar o caráter aberto do leque de escolha do cliente e a concorrência, os 
terceiros prestadores de serviços devem ter acesso não apenas à função limitada de eCall, 
mas também a todo o sistema de bordo dos veículos. Além disso, a plataforma interoperável e 
de livre acesso deve igualmente ser normalizada. Sem normalização, os operadores 
independentes que desejem prestar serviços suplementares e facultativos teriam de se adaptar 
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a cada fabricante e a cada veículo.

Alteração 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações ou 
serviços de bordo futuros.

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável, 
normalizada e de livre acesso, com vista a 
eventuais aplicações ou serviços de bordo 
futuros.

Or. en

Justificação

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Alteração 56
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso, com vista a eventuais aplicações ou 
serviços de bordo futuros.

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
concorrência leal, bem como para 
incentivar a inovação e estimular a 
competitividade da indústria das 
tecnologias de informação da União no 
mercado global, o sistema eCall de bordo 
dos veículos deve ser acessível 
gratuitamente e sem discriminação a todos 
os operadores independentes e com base 
numa plataforma interoperável e de livre 
acesso que tenha devidamente em conta 
os sistemas de bordo existentes, com vista 
a eventuais aplicações ou serviços de bordo 
futuros.

Or. pl

Alteração 57
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os veículos para fins especiais devem 
ser sujeitos ao cumprimento dos requisitos 
aplicáveis ao sistema eCall instituídos 
pelo presente regulamento, exceto se as 
entidades homologadoras considerarem, 
mediante análise caso a caso, que o 
veículo em causa não pode cumprir esses 
requisitos devido ao fim especial a que se 
destina.

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Segundo as recomendações 
formuladas pelo Grupo de proteção das 
pessoas no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais, instituído pelo artigo 
29.º, e contidas no «Documento de trabalho 
sobre as implicações para a proteção dos 
dados e da privacidade da iniciativa eCall», 
adotado em 26 de setembro de 20069, 
qualquer tratamento de dados pessoais 
através do sistema eCall de bordo dos 
veículos deve respeitar as regras de 
proteção dos dados pessoais previstas na 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados10

e na 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 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas)11, em especial 
para garantir que os veículos equipados 
com sistemas eCall de bordo, no seu estado 
de funcionamento normal, baseado em 
chamadas eCall de urgência associadas ao 
número 112 não são rastreáveis e não estão 
sujeitos a qualquer sistema de localização 
constante e que o conjunto mínimo de 
dados enviados pelo sistema eCall de 
bordo dos veículos inclui as informações 
mínimas necessárias para o tratamento 
adequado das chamadas de urgência.

(13) Segundo as recomendações 
formuladas pelo Grupo de proteção das 
pessoas no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais, instituído pelo artigo 
29.º, e contidas no «Documento de trabalho 
sobre as implicações para a proteção dos
dados e da privacidade da iniciativa eCall», 
adotado em 26 de setembro de 20069, 
qualquer tratamento de dados pessoais 
através do sistema eCall de bordo dos 
veículos deve respeitar as regras de 
proteção dos dados pessoais previstas no 
artigo 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais9-A, na Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados10 e na 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 (Diretiva relativa 
à privacidade e às comunicações 
eletrónicas)11, em especial para garantir 
que os veículos equipados com sistemas 
eCall de bordo, no seu estado de 
funcionamento normal, baseado em 
chamadas eCall de urgência associadas ao 
número 112 não são rastreáveis e não estão 
sujeitos a qualquer sistema de localização 
constante e que o conjunto mínimo de 
dados enviados pelo sistema eCall de 
bordo dos veículos inclui as informações 
mínimas necessárias para o tratamento 
adequado das chamadas de urgência.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9-A JO C 364/1 de 18.12.2000.
10 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 10 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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11 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37. 11 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

Or. de

Alteração 59
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de assegurar a aplicação dos 
requisitos técnicos comuns relativos ao 
sistema eCall de bordo dos veículos, 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 a normas de execução relativas à 
aplicação das normas pertinentes, aos 
ensaios, à proteção dos dados pessoais e da 
privacidade e a isenções a conceder a 
determinados veículos ou a classes de 
veículos das categorias M1 e N1. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar, simultaneamente, a transmissão 
atempada e adequada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho dos documentos 
pertinentes.

(15) A fim de assegurar a aplicação dos 
requisitos técnicos comuns relativos ao 
sistema eCall de bordo dos veículos, 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 a normas de execução relativas à 
aplicação das normas pertinentes, aos 
ensaios, à proteção dos dados pessoais e da 
privacidade através da «privacidade desde 
a conceção» e a isenções a conceder a 
determinados veículos ou a classes de 
veículos das categorias M1 e N1. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. Devem ser consultadas, em 
especial, a Autoridade Europeia para a 
proteção de Dados e as organizações de 
defesa dos consumidores. A Comissão, na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar, simultaneamente, a 
transmissão atempada e adequada ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho dos 
documentos pertinentes.

Or. de

Alteração 60
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos do 
presente regulamento.

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de 36 meses, a contar da 
publicação do presente regulamento no 
Jornal Oficial da União Europeia e dos
seus atos delegados, para se adaptarem aos 
requisitos técnicos do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 61
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos do 
presente regulamento.

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos do 
presente regulamento e dos seus atos 
delegados.

Or. en

Justificação

Os fabricantes irão precisar igualmente de tempo suficiente para se adaptarem aos atos 
delegados.

Alteração 62
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos do 
presente regulamento.

(16) Os fabricantes de veículos devem 
dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos do
presente regulamento, nomeadamente 
para realizarem os estudos e ensaios 
necessários tendentes a assegurar a 
fiabilidade do sistema eCall. Tal deve 
ocorrer sem prejuízo dos objetivos em 
termos de prazo de aplicação do 
regulamento. Contudo, se, à luz das 
dificuldades encontradas aquando da 
aplicação, se revelar impossível pôr em 
funcionamento o sistema eCall na data 
prevista no artigo 12.º, segundo 
parágrafo, a Comissão deve equacionar a 
possibilidade de propor a sua 
prorrogação.

Or. fr

Alteração 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A Comissão deve apresentar um 
relatório, até 1 de janeiro de 2015, sobre a 
preparação da infraestrutura de 
telecomunicações e de PSAP para o 
sistema eCall em todos os 
Estados-Membros. Este relatório deve 
incluir uma descrição pormenorizada das 
medidas que os Estados-Membros devem 
tomar no sentido de se prepararem para 
receber chamadas eCall a partir da data 
especificada no artigo 12.º.

Or. en
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Alteração 64
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece os 
requisitos técnicos para a homologação CE 
de veículos no que se refere ao sistema 
eCall de bordo.

O presente regulamento estabelece os 
requisitos técnicos para a homologação CE 
opcional de veículos no que se refere ao 
sistema eCall de bordo.

Or. en

Alteração 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece os 
requisitos técnicos para a homologação CE 
de veículos no que se refere ao sistema 
eCall de bordo.

O presente regulamento estabelece os 
requisitos técnicos para a homologação CE 
de veículos no que se refere ao sistema 
eCall de bordo e à interoperabilidade, 
normalização e livre acesso desse sistema.

Or. en

Justificação

A interoperabilidade, a normalização e o livre acesso ao sistema de bordo dos veículos 
devem ser abrangidos.

Alteração 66
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) «Sistema e-Call de bordo dos 
veículos», um sistema ativado 
automaticamente, através de sensores 
instalados no veículo, ou manualmente, 
que transmite, através de redes de 
comunicações móveis sem fios, um 
conjunto mínimo normalizado de dados e 
estabelece um canal áudio, baseado no 
número 112, entre os ocupantes do veículo 
e um posto público de atendimento de 
chamadas de urgência;

(1) «Sistema eCall de bordo dos veículos», 
um sistema com equipamento de bordo 
ativado automaticamente, através de 
sensores instalados no veículo, ou 
manualmente, que emite sinais, através de 
redes de comunicações móveis sem fios, 
para permitir a transmissão de um 
conjunto mínimo normalizado de dados e o 
estabelecimento de um canal áudio, 
baseado no número 112 ou num número 
privado do sistema eCall, entre os 
ocupantes do veículo e um posto público 
de atendimento de chamadas de urgência, 
onde exista uma infraestrutura de rede de 
comunicações sem fios e haja cobertura 
de rede;

Or. en

Justificação

O requisito relativo ao sistema de bordo dos veículos deve restringir-se à verificação da 
emissão de um sinal e/ou dados e não ao estabelecimento da ligação em si. Além disso, os 
serviços eCall privados devem poder continuar a existir, não só em complemento de um 
serviço eCall público, mas também como uma alternativa (vide artigo 5.º). As restantes 
alterações em termos de redação são sugeridas a fim de evitar a repetição e melhorar a 
coerência entre as definições constantes em normas de referência do CEN.

Alteração 67
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Sistema e-Call de bordo dos 
veículos», um sistema ativado 
automaticamente, através de sensores 
instalados no veículo, ou manualmente, 
que transmite, através de redes de 
comunicações móveis sem fios, um 
conjunto mínimo normalizado de dados e 

(1) «Sistema e-Call de bordo dos 
veículos», um sistema ativado 
automaticamente, através de sensores 
instalados no veículo, ou manualmente, 
que transmite, através de redes de 
comunicações móveis sem fios, um 
conjunto mínimo normalizado de dados e 
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estabelece um canal áudio, baseado no 
número 112, entre os ocupantes do veículo 
e um posto público de atendimento de 
chamadas de urgência;

estabelece um canal áudio, baseado no 
número 112, entre os ocupantes do veículo 
e o posto público de atendimento de 
chamadas de urgência mais próximo;

Or. pl

Alteração 68
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Sistema de bordo do veículo» designa 
um equipamento a bordo do veículo, bem 
como os meios para desencadear, gerir e 
efetuar a transmissão eCall através de 
redes públicas de comunicações móveis 
sem fios, que estabeleceu uma ligação 
entre o veículo e um meio de executar o 
serviço eCall através de uma rede pública 
de comunicações móveis sem fios.

(2) «Equipamento de bordo do veículo» 
designa um equipamento no interior do 
veículo que proporciona ou tem acesso 
aos dados de bordo do veículo necessários 
para o conjunto mínimo de dados (MSD) 
e que estabelece uma ligação entre o 
veículo e um meio de executar o serviço 
eCall através de uma rede pública de 
comunicações móveis sem fios.

Or. en

Justificação

O requisito relativo ao sistema de bordo dos veículos deve restringir-se à verificação da 
emissão de um sinal e/ou dados e não ao estabelecimento da ligação em si. Além disso, os 
serviços eCall privados devem poder continuar a existir, não só em complemento de um 
serviço eCall público, mas também como uma alternativa (vide artigo 5.º). As restantes 
alterações em termos de redação são sugeridas a fim de evitar a repetição e melhorar a 
coerência entre as definições constantes em normas de referência do CEN.

Alteração 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Sistema de bordo do veículo» designa 
um equipamento a bordo do veículo, bem 

(2) «Sistema de bordo do veículo» designa 
um equipamento a bordo do veículo, bem 
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como os meios para desencadear, gerir e 
efetuar a transmissão eCall através de redes 
públicas de comunicações móveis sem fios, 
que estabeleceu uma ligação entre o 
veículo e um meio de executar o serviço 
eCall através de uma rede pública de 
comunicações móveis sem fios.

como os meios para desencadear, gerir e 
efetuar a transmissão eCall através de redes 
públicas de comunicações móveis sem fios, 
que estabeleceu uma ligação entre o 
veículo e um meio de executar o serviço 
eCall ou outros serviços através de uma 
rede pública de comunicações móveis sem 
fios.

Or. en

Alteração 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Serviço eCall prestado por 
terceiros», um sistema de chamada de 
emergência de acordo com a norma 
EN 16102, que inclui a transmissão de 
dados para um prestador de serviços 
terceiro (TPSP) e o estabelecimento de 
uma chamada de voz com este através de 
redes de comunicações móveis sem fios. 
Em caso de acidente grave, o TPSP 
estabelece uma ligação por voz com o 
posto público de atendimento de 
chamadas de urgência (PSAP) e 
encaminha todas as informações 
relevantes relativas ao incidente, 
nomeadamente as informações 
especificadas pela norma EN 15722 
(sistemas inteligentes de transportes -
segurança eletrónica (eSafety) - conjunto 
mínimo de dados eCall) para esse PSAP 
mais apropriado.

Or. en

Justificação

Deve ser permitido que o serviço eCall seja prestado por terceiros.
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Alteração 71
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Serviço eCall prestado por 
terceiros», um sistema de chamada de 
emergência baseado na norma EN 16102, 
que inclui a transmissão de dados para 
um prestador de serviços terceiro (TPSP) 
e o estabelecimento de uma chamada de 
voz com este através de redes de 
comunicações móveis sem fios. Em caso 
de ativação do sistema eCall de bordo do 
veículo, o TPSP estabelece uma ligação 
por voz com o posto público de 
atendimento de chamadas de urgência 
(PSAP) e encaminha todas as 
informações relevantes relativas ao 
incidente, nomeadamente as informações 
especificadas pela norma EN 15722 
(sistemas inteligentes de transportes -
segurança eletrónica (eSafety) - conjunto 
mínimo de dados eCall) para esse PSAP 
mais apropriado.

Or. en

Justificação

Deve ser permitido que o serviço eCall seja igualmente prestado por terceiros e deve ser 
apresentada uma definição no presente regulamento.

Alteração 72
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os novos modelos de veículos a que 

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os novos modelos de veículos a que 
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se refere o artigo 2.º estão equipados com 
um sistema eCall de bordo, em 
conformidade com o presente regulamento 
e com os atos delegados adotados nos 
termos do presente regulamento.

se refere o artigo 2.º podem estar
equipados com um sistema eCall de bordo, 
em conformidade com o presente 
regulamento e com os atos delegados 
adotados nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 73
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os seus novos modelos de veículos 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave ocorrido no 
território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência.

Os fabricantes devem demonstrar que os 
novos modelos de veículos são fabricados 
por forma a garantir que, em caso de um 
acidente grave ocorrido no território da 
União, é gerada automaticamente uma 
chamada eCall para o 112, o número único 
europeu de chamadas de urgência, ou para 
um número privado do sistema eCall. O 
serviço eCall prestado por terceiros pode 
ser incluído como serviço opcional, sendo 
que nesse caso deve cumprir os requisitos 
gerais do presente regulamento. Caso os 
fabricantes ofereçam um serviço eCall 
prestado por terceiros, o utilizador do 
veículo deve poder escolher o sistema da 
sua preferência.

Or. en

Justificação

O presente regulamento destina-se a novos modelos de veículos e não deve impedir que 
serviços eCall privados continuem a funcionar como uma alternativa suplementar a um 
serviço eCall público, desde que sejam cumpridas todas as normas mínimas de desempenho. 
Com esta alteração, propõe-se igualmente que o presente regulamento seja alargado ao 
serviço eCall prestado por terceiros.

Alteração 74
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os seus novos modelos de veículos 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave ocorrido no 
território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência.

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os seus novos modelos de veículos 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave ocorrido no 
território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência. O serviço eCall 
prestado por terceiros deve ser um serviço 
opcional e cumprir os requisitos do 
presente regulamento. Caso os fabricantes 
ofereçam um serviço eCall prestado por 
terceiros, o consumidor tem de ter a 
possibilidade de escolher o sistema da sua 
preferência.

Or. en

Alteração 75
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os seus novos modelos de veículos 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave ocorrido no 
território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência.

Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os seus novos modelos de veículos 
equipados com um sistema eCall de bordo 
são fabricados por forma a garantir que, em 
caso de um acidente grave ocorrido no 
território da União, é gerada 
automaticamente uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência.

Or. en
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Alteração 76
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que os 
veículos novos são fabricados de modo a 
garantir que uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência, pode também ser 
ativada manualmente.

Os fabricantes devem demonstrar que os 
novos modelos de veículos são fabricados 
de modo a garantir que uma chamada eCall 
para o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência, ou para um 
número eCall privado, incluindo 
disponibilizado por terceiros, pode 
também ser ativada manualmente. Os 
fabricantes devem demonstrar que os 
novos modelos de veículos são construídos 
de modo a assegurar que uma chamada 
eCall para o 112 seja ativada 
automaticamente caso o serviço eCall 
prestado por terceiros não funcione.

Or. en

Justificação

O presente regulamento destina-se a novos modelos de veículos e não deve impedir que 
serviços eCall privados continuem a funcionar como uma alternativa suplementar a um 
serviço eCall público, desde que sejam cumpridas todas as normas mínimas de desempenho. 
Com esta alteração, propõe-se igualmente que o presente regulamento seja alargado ao 
serviço eCall prestado por terceiros e permitir uma salvaguarda adequada em caso de mau 
funcionamento do serviço prestado por terceiros.

Alteração 77
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que os 
veículos novos são fabricados de modo a 
garantir que uma chamada eCall para o 
112, o número único europeu de chamadas 
de urgência, pode também ser ativada 
manualmente.

Os fabricantes devem demonstrar que os 
novos modelos de veículos são fabricados 
de modo a garantir que uma chamada eCall 
para o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência, pode também ser 
ativada manualmente. Os fabricantes 



AM\1009763PT.doc 29/52 PE523.081v01-00

PT

devem demonstrar que os novos modelos 
de veículos são construídos de modo a 
assegurar que uma chamada eCall para 
o 112 seja ativada automaticamente caso 
o serviço eCall prestado por terceiros não 
funcione por qualquer motivo.

Or. en

Justificação

Deve ser permitido o serviço eCall prestado por terceiros e o presente regulamento apenas se 
aplica a novos modelos de veículos.

Alteração 78
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem demonstrar que os
veículos novos são fabricados de modo a 
garantir que uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência, pode também ser 
ativada manualmente.

Os fabricantes devem demonstrar que estes
veículos novos são fabricados de modo a 
garantir que uma chamada eCall para 
o 112, o número único europeu de 
chamadas de urgência, pode também ser 
ativada manualmente.

Or. en

Alteração 79
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fabricantes devem assegurar que 
os serviços eCall têm um período de tempo 
suficiente até serem acionados, de modo a 
permitir que o condutor cancele a 
chamada eCall.
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Or. en

Justificação

Tal como observado na avaliação de impacto, ainda se verificam muitas falsas chamadas 
eCall acidentais. De modo a preveni-las, os fabricantes devem conceder tempo suficiente 
para o condutor poder cancelar a chamada eCall. Isso poupa tempo e dinheiro aos serviços 
de emergência, que podem ser utilizados em verdadeiros casos de urgência.

Alteração 80
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os fabricantes devem oferecer a 
possibilidade de utilizar sistemas de 
telemóveis para as chamadas eCall.

Or. en

Alteração 81
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
recetores dos sistemas de bordo dos 
veículos são compatíveis com os serviços 
de localização prestados pelos sistemas de 
navegação por satélite, incluindo os 
sistemas Galileo e EGNOS.

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
recetores dos sistemas de bordo dos 
veículos são compatíveis com os serviços 
de localização prestados pelos sistemas de 
navegação por satélite existentes já em 
funcionamento na data de entrada em 
vigor do presente regulamento, como por 
exemplo, o GPS e o sistema 
Galileo/EGNOS.

Or. en
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Justificação

Se a indústria for obrigada a tornar o Galileo compatível antes de este estar operacional e 
antes de a compatibilidade ter sido plenamente avaliada nos sistemas eCall, corre-se o risco 
de estes sistemas terem de ser modificados após a sua introdução no mercado, acarretando 
potenciais custos significativos para os fabricantes. Assim que o Galileo estiver operacional e 
avaliado, pode ser exigida a compatibilidade para novos modelos de veículos e incluindo 
prazos de introdução adequados.

Alteração 82
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
recetores dos sistemas de bordo dos 
veículos são compatíveis com os serviços 
de localização prestados pelos sistemas de 
navegação por satélite, incluindo os 
sistemas Galileo e EGNOS.

3. Os fabricantes devem assegurar que os 
recetores dos sistemas de bordo dos 
veículos são compatíveis com os serviços 
de localização operacionais prestados 
pelos sistemas de navegação por satélite,
por exemplo, os sistemas Galileo e 
EGNOS.

Or. fr

Alteração 83
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, pelo menos para efeitos de 
reparação e manutenção.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este requisito já está previsto no Regulamento (CE) n.º 715/2007, de 20 de junho de 2007, 
relativo à homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos 
ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6), nomeadamente as disposições sobre o 
acesso a informação relativa à reparação e manutenção de veículos no artigo 3.º, n.º 14, e 
nos artigos 6.º e 7.º, dado que estes não se restringem a sistemas relacionados com as 
emissões e abrangem o acesso a toda a informação relativa à reparação e manutenção de 
veículos. Além disso, o artigo 7.º do mesmo regulamento permite a cobrança de uma taxa 
para acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos.

Alteração 84
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, pelo menos para efeitos de 
reparação e manutenção.

6. O sistema de bordo dos veículos 
baseia-se num sistema interoperável e 
normalizado que deve ser acessível a todos 
os operadores independentes, 
gratuitamente e sem discriminação, 
incluindo as aplicações ou os serviços de 
bordo suplementares e facultativos. 

Or. it

Justificação

A acessibilidade não se deve limitar apenas à função do sistema eCall de bordo dos veículos 
e exclusivamente para efeitos de reparação e manutenção. Tal poderia limitar a 
acessibilidade aos terceiros prestadores de serviços e, por conseguinte, privar os clientes do 
acesso a outros serviços suplementares.

Alteração 85
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
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discriminação, pelo menos para efeitos de 
reparação e manutenção.

discriminação, com base na escolha do 
cliente, a todos os operadores 
independentes e para serviços 
suplementares e facultativos.

Or. it

Alteração 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, pelo menos para efeitos de 
reparação e manutenção.

6. Todos os elementos do sistema eCall de 
bordo dos veículos devem ser acessíveis a 
todos os operadores independentes, 
gratuitamente e sem discriminação, pelo 
menos para efeitos de reparação e 
manutenção de veículos.

Or. en

Justificação

O artigo 5.º, n.º 6, tem de ser alterado de modo a clarificar que o acesso abrange todos os 
elementos do sistema eCall de bordo para efeitos de reparação e manutenção dos veículos e 
não está limitado à reparação da «caixa eCall» em si.

Alteração 87
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, pelo menos para efeitos de 
reparação e manutenção.

6. O sistema eCall de bordo dos veículos 
deve ser acessível a todos os operadores 
independentes, gratuitamente e sem 
discriminação, para efeitos de reparação e 
manutenção.
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Or. fr

Alteração 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A partir da aprovação do presente 
regulamento, a Comissão deve começar a 
trabalhar nos requisitos técnicos para 
uma plataforma interoperável, 
normalizada, segura e de livre acesso, na 
qual se pode basear o sistema eCall de 
bordo dos veículos, para efeitos de 
reparação e manutenção dos veículos e 
para futuras aplicações ou serviços de 
bordo.

Or. en

Justificação

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Alteração 89
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Os clientes devem ter o direito de 
escolher e mudar de terceiros prestadores 
de serviços facultativos e suplementares. 
Os fabricantes devem garantir o exercício 
desse direito e informar devidamente os 
clientes sobre o mesmo.

Or. it

Justificação

Os fabricantes de automóveis devem ter a obrigação de garantir aos clientes a possibilidade 
de escolher e mudar de terceiros prestadores de serviços e informar devidamente os clientes 
sobre essa possibilidade.

Alteração 90
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ser dotada dos poderes 
necessários para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º, instituindo 
requisitos técnicos e de ensaio detalhados 
aplicáveis à homologação dos sistemas 
eCall de bordo dos veículos e procedendo à 
alteração da Diretiva 2007/46/CE em 
conformidade.

A Comissão deve ser dotada dos poderes 
necessários para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º, instituindo 
requisitos técnicos e de ensaio detalhados 
aplicáveis à homologação dos sistemas 
eCall de bordo dos veículos e à plataforma 
de bordo interoperável, normalizada e de 
livre acesso para serviços terceiros 
suplementares e facultativos, procedendo 
à alteração da Diretiva 2007/46/CE em 
conformidade.

Or. it

Justificação

Para obter uma plataforma de bordo de livre acesso, é necessário introduzir medidas 
adequadas para assegurar a integração dos serviços suplementares e facultativos de 
terceiros prestadores de serviços na plataforma eCall de bordo de livre acesso.
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Alteração 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ser dotada dos poderes 
necessários para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º, instituindo 
requisitos técnicos e de ensaio detalhados 
aplicáveis à homologação dos sistemas 
eCall de bordo dos veículos e procedendo à 
alteração da Diretiva 2007/46/CE em 
conformidade.

A Comissão deve ser dotada dos poderes 
necessários para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º, instituindo 
requisitos técnicos e de ensaio detalhados 
aplicáveis à homologação dos sistemas 
eCall de bordo dos veículos e à plataforma 
de bordo interoperável, normalizada e de 
livre acesso para serviços de terceiros 
opcionais e complementares, bem como 
procedendo à alteração da 
Diretiva 2007/46/CE em conformidade.

Or. en

Justificação

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Alteração 92
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos técnicos e de ensaio a que se 
refere o primeiro parágrafo devem 

Os requisitos técnicos e de ensaio a que se 
refere o primeiro parágrafo devem ser 
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basear-se nos requisitos previstos nos 
n.os 3, 4 e 6 e nas seguintes normas, sempre 
que aplicáveis:

aprovados após consulta às partes 
interessadas relevantes e basear-se nos 
requisitos previstos nos n.os 3, 4 e 6 e nas 
seguintes normas, sempre que aplicáveis:

Or. en

Justificação

Devido à complexidade dos assuntos relativos à implantação do serviço eCall, importa
realizar consultas às partes interessadas relevantes.

Alteração 93
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) EN 15722 “sistemas inteligentes de 
transportes - segurança eletrónica
(eSafety) - conjunto mínimo de dados 
eCall (MSD)”;

Or. en

Justificação

Em combinação com a supressão da alínea d) do n.º 7, deve igualmente ser feita uma 
referência adicional à norma EN para o conjunto mínimo de dados (MSD).

Alteração 94
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) EN 16102 “sistemas inteligentes de 
transportes – requisitos de funcionamento 
eCall para os serviços de terceiros»;
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Or. en

Justificação

A fim de apoiar a utilização de «serviços de terceiros» conforme descrito no artigo 5.º, n.º 2, 
deve ser preparado um ato delegado para a norma EN 16102.

Alteração 95
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Quaisquer outras normas europeias ou 
com os regulamentos UNECE relativos 
aos sistemas eCall.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta situação criaria incerteza quanto às especificações segundo as quais os sistemas eCall 
são desenvolvidos e testados. Se uma norma, incluindo a referência a uma versão específica, 
não é conhecida na altura da aprovação do presente regulamento, não deve ser exigida.

Alteração 96
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se sem prejuízo das 
Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE.

Or. en

Justificação

Texto inicial transversal.
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Alteração 97
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com a Diretiva 95/46/CE 
e a Diretiva 2002/58/CE, os fabricantes 
devem assegurar que os veículos equipados 
com o sistema eCall de bordo não são 
rastreáveis e não estão sujeitos a uma 
localização constante no seu estado normal 
de funcionamento do serviço eCall.

Em conformidade com a Diretiva 95/46/CE 
e a Diretiva 2002/58/CE, os fabricantes 
devem assegurar que os veículos equipados 
com o sistema eCall de bordo não são 
rastreáveis e não estão sujeitos a uma 
localização constante no seu estado normal 
de funcionamento do serviço eCall. Os 
serviços complementares e facultativos 
podem basear-se no acompanhamento 
(«tracking») contínuo através do sistema 
eCall, sempre que o cliente tenha dado o 
seu consentimento.

Or. it

Alteração 98
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de prestação de serviços 
suplementares, os veículos equipados com 
o sistema eCall de bordo são rastreáveis se 
o utilizador tiver dado o seu 
consentimento expresso. O prestador de 
serviços fica sujeito ao disposto na 
Diretiva 95/46/CE.

Or. it

Justificação

Importa esclarecer que os serviços suplementares e facultativos escolhidos voluntariamente 
pelo cliente podem basear-se na localização constante através do sistema eCall.
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Alteração 99
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Qualquer tratamento de dados 
pessoais através do sistema eCall de bordo 
dos veículos deve cumprir as regras de 
proteção de dados pessoais previstas nas 
Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho14a, 
nomeadamente a fim de garantir que os 
veículos equipados com sistemas eCall de 
bordo, no seu estado de funcionamento 
normal baseado em chamadas eCall de 
urgência associadas ao número 112, não 
são sujeitos a uma constante localização e 
que o conjunto mínimo de dados enviado 
pelo sistema eCall de bordo inclui a 
informação mínima necessária para o 
tratamento adequado das chamadas de 
emergência.  Por conseguinte, o sistema 
eCall tem de cumprir o nível mais elevado 
possível de proteção de dados.
_____________
14a 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 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 
de 31.7.2002, p. 37).

Or. en

Alteração 100
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de prestação de serviços 
adicionais, os veículos equipados com 
sistemas eCall de bordo podem ser 
localizáveis, caso o utilizador tenha dado 
o seu consentimento explícito. O 
prestador do serviço está sujeito à 
Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

A possível incerteza da redação atual da proposta relativamente a serviços complementares e 
opcionais que podem ser solicitados pelos consumidores em veículos é preocupante. Neste 
contexto, deve clarificar-se no artigo 6.º, n.º 1, da proposta que os serviços opcionais e 
complementares podem basear-se numa localização constante através de um sistema eCall, 
caso os consumidores tenham dado consentimento para o efeito. Esta clarificação assegura a 
coerência com o artigo 5.º e a abertura da plataforma de dados a bordo dos veículos a outros 
prestadores de serviços.

Alteração 101
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Excetuando os serviços 
complementares contratados livremente 
pelo proprietário do veículo equipado, o 
serviço eCall não transmite qualquer 
informação fora das situações de 
emergência referidas no artigo 5.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 102
Cornelis de Jong
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Todos os sistemas eCall devem estar 
equipados com um botão físico para ligar 
e desligar, que permita ao utilizador 
desligar manualmente o sistema por 
completo.

Or. en

Alteração 103
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O conjunto mínimo de dados enviados 
pelo sistema eCall de bordo dos veículos 
deve incluir as informações mínimas 
necessárias para o tratamento exigido das 
chamadas de urgência.

2. O conjunto mínimo de dados enviados 
pelo sistema eCall de bordo dos veículos 
deve incluir as informações mínimas 
necessárias para o tratamento exigido das 
chamadas de urgência. Este conjunto 
mínimo de dados só pode ser armazenado 
durante o tempo necessário para o 
tratamento exigido das chamadas de 
urgência.

Or. de

Alteração 104
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tem de ser obtido o consentimento 
ativo prévio do utilizador do sistema eCall 
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em relação ao tratamento de dados 
pessoais. Este consentimento não deve ser 
apresentado como parte integrante dos 
termos e condições gerais de venda.

Or. en

Alteração 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os fabricantes devem assegurar que 
os utilizadores do sistema eCall podem 
desativar manualmente o sistema eCall de 
bordo dos veículos.

Or. en

Alteração 106
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os fabricantes têm de garantir que os 
utilizadores do sistema eCall podem 
consultar os dados armazenados que lhes 
dizem respeito, tendo a possibilidade de os 
mandar apagar a qualquer momento.

Or. de

Alteração 107
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os dados pessoais recolhidos para 
efeitos do presente regulamento não 
podem ser transferidos para terceiros sem 
consentimento ativo prévio da pessoa em 
causa.

Or. en

Alteração 108
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ser poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º, que devem definir, com 
mais pormenor, o requisito de ausência de 
rastreabilidade e localização, bem como as 
tecnologias de reforço da proteção da 
privacidade a que se refere o n.º 1 e, ainda, 
as modalidades de tratamento dos dados 
pessoais e das informações relativas ao 
utilizador, a que se refere o n.º 3.

4. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º, que devem definir, com 
mais pormenor, o requisito de ausência de 
rastreabilidade e localização, bem como as 
tecnologias de reforço da proteção da 
privacidade a que se refere o n.º 1 para a 
função de eCall e, ainda, as modalidades 
de tratamento dos dados pessoais e das 
informações relativas ao utilizador, a que 
se refere o n.º 3 para a função de eCall.
No caso de prestação de serviços 
suplementares, o prestador do serviço fica 
sujeito ao disposto na Diretiva 95/46/CE.

Or. it

Justificação

Importa esclarecer que os atos delegados específicos relativos à proteção de dados pessoais, 
no caso de prestação de serviços suplementares em conformidade com a legislação 
comunitária de proteção de dados pessoas já em vigor, não abrangem os serviços 
complementares solicitados pelos clientes. Há que evitar a sobreposição de regulamentações 
diferentes, o que dá origem a situações de incerteza jurídica.
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Alteração 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ser poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º, que devem definir, com 
mais pormenor, o requisito de ausência de 
rastreabilidade e localização, bem como as 
tecnologias de reforço da proteção da 
privacidade a que se refere o n.º 1 e, ainda, 
as modalidades de tratamento dos dados 
pessoais e das informações relativas ao 
utilizador, a que se refere o n.º 3.

4. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º, que devem definir, com 
mais pormenor, o requisito de ausência de 
rastreabilidade e localização, bem como as 
tecnologias de reforço da proteção da 
privacidade a que se refere o n.º 1 para a 
função eCall e, ainda, as modalidades de 
tratamento dos dados pessoais e das 
informações relativas ao utilizador, a que 
se refere o n.º 3 para a função eCall.

No caso de ocorrer uma prestação de 
serviços adicionais, o prestador de 
serviços fica sujeito à Diretiva 95/46/CE

Or. en

Justificação

É provável que as legislações diferentes que se sobrepõem no domínio da proteção de dados 
conduzam a insegurança jurídica para todos os setores envolvidos, bem como para os 
consumidores. Por conseguinte, deve ser clarificado que estes atos delegados específicos não 
dizem respeito a serviços adicionais solicitados pelos consumidores.

Alteração 110
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Com efeitos a partir de 1 de outubro de 
2015, as autoridades nacionais só podem 
conceder a homologação CE no que diz 
respeito ao sistema eCall de bordo aos 
novos modelos de veículos que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nos 

Com efeitos a partir da data fixada no 
artigo 12.º, as autoridades nacionais só 
podem conceder a homologação CE no que 
diz respeito ao sistema eCall de bordo aos 
novos modelos de veículos que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nos 
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atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento. 

atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 111
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Com efeitos a partir de 1 de outubro 
de 2015, as autoridades nacionais só 
podem conceder a homologação CE no que 
diz respeito ao sistema eCall de bordo aos 
novos modelos de veículos que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nos 
atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento.

Com efeitos a partir de 36 meses após a 
publicação no Jornal Oficial do último 
ato delegado relativo ao presente 
regulamento, as autoridades nacionais só 
podem conceder a homologação CE no que 
diz respeito ao sistema eCall de bordo aos 
novos modelos de veículos que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nos 
atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Antes de determinar as especificações finais do sistema eCall, a indústria precisa de tempo 
suficiente para desenvolver e testar sistemas eCall, bem como de conhecer os requisitos 
estabelecidos pelos atos delegados relacionados com o presente regulamento. Além disso, é 
preferível caso a infraestrutura necessária esteja pronta antes ou ao mesmo tempo que a 
instalação obrigatória de sistemas eCall nos veículos que se inserem no âmbito do presente 
regulamento.

Alteração 112
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Com efeitos a partir de 1 de outubro Com efeitos a partir de 1 de outubro 
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de 2015, as autoridades nacionais só 
podem conceder a homologação CE no que 
diz respeito ao sistema eCall de bordo aos 
novos modelos de veículos que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nos 
atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento.

de 2015, as autoridades nacionais só 
podem conceder a homologação CE no que 
diz respeito ao sistema eCall de bordo e à 
interoperabilidade, normalização e livre 
acesso do sistema de bordo aos novos 
modelos de veículos que cumpram o 
disposto no presente regulamento e nos 
atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento, desde que, até 
1 de abril de 2014:
a) os atos delegados e as normas referidas 
no artigo 5.º, n.º 7, tenham entrado em 
vigor; e
b) os serviços de localização referidos no 
artigo 5.º, n.º 3, tenham pronta a sua 
capacidade operacional inicial.

Or. en

Alteração 113
Olga Sehnalová
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. O presente regulamento não se aplica 
a veículos produzidos em pequenas séries.

Or. en

(Alinhamento com o considerando 11 e com o ponto 3, alínea b) do anexo.)

Alteração 114
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode isentar determinados 
veículos ou classes de veículos das 
categorias M1 e N1 da obrigação de 

1. A Comissão pode isentar determinadas 
classes de veículos das categorias M1 e N1 
da obrigação de instalar um sistema eCall 
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instalar sistemas eCall de bordo, prevista 
no artigo 4.º, se, no seguimento de uma 
análise custo-benefício, efetuada ou 
encomendada pela Comissão, e tendo em 
conta todos os aspetos relevantes de 
segurança, a aplicação de tais sistemas não 
se revele adequada ao veículo ou à
categoria de veículos em causa.

de bordo, prevista no artigo 4.º, se, no 
seguimento de uma análise custo-benefício, 
efetuada ou encomendada pela Comissão, e 
tendo em conta todos os aspetos relevantes 
de segurança, a instalação do sistema de 
bordo eCall não se revele indispensável 
para a melhoria da segurança rodoviária, 
devido ao facto de a categoria de veículos 
em causa ser concebida principalmente 
para utilização fora de estrada ou não 
possua um mecanismo de 
desencadeamento adequado. Estas 
isenções são em número limitado.

Or. en

Alteração 115
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 9.º, a fim de definir as isenções a que 
se refere o n.º 1. Essas isenções devem 
abranger os veículos para fins especiais e 
os veículos sem almofadas de ar (airbags), 
e ser limitadas em número.

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 9.º, a fim de definir as isenções a que 
se refere o n.º 1. 

Or. en

Alteração 116
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 5.º, n.º 7, 

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 5.º, n.º 7, 
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no artigo 6.º, n.º 4, e no artigo 8.º, n.º 2, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções, no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato, a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de dois meses.

no artigo 6.º, n.º 4, e no artigo 8.º, n.º 2, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções, no prazo de três meses a contar 
da notificação do ato, a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de dois meses.

Or. de

Alteração 117
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Infrações ao disposto no artigo 6.º.

Or. de

Alteração 118
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Apresentação de relatórios

A Comissão deve apresentar relatórios ao 
Parlamento e ao Conselho sobre a 
preparação da infraestrutura de 
telecomunicações e de PSAP necessária 
para o sistema eCall em todos os 
Estados-Membros. Se ficar evidente por 
esse relatório que a infraestrutura do 
sistema eCall não estará operacional em 
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todos os Estados-Membros antes da 
introdução dos requisitos obrigatórios de 
homologação do sistema eCall, a 
Comissão deve apresentar uma alteração 
ao presente regulamento, a fim de rever a 
data de aplicação referida no artigo 12.º.

Or. en

Justificação

É preferível caso a infraestrutura necessária esteja pronta antes ou ao mesmo tempo que a 
instalação obrigatória de sistemas eCall nos veículos que se inserem no âmbito do presente 
regulamento.

Alteração 119
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B
Reexame

Até...*, a Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento e ao Conselho, 
no seguimento de uma ampla consulta às 
partes interessadas e de uma avaliação de 
impacto preliminar, sobre a viabilidade de 
introdução de requisitos técnicos para 
uma plataforma interoperável, 
normalizada, segura e de livre acesso, na 
qual se pode basear o sistema eCall de 
bordo dos veículos, para efeitos de 
reparação e manutenção dos veículos e 
para futuras aplicações ou serviços de 
bordo. Esse relatório deve ser 
acompanhado de uma proposta 
legislativa, se adequado.
______________
*JO inserir a data correspondente a: dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 120
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 É aplicável a partir de 1 de outubro de 
2015.

É aplicável 36 meses após a publicação do 
presente regulamento no Jornal Oficial 
da União Europeia e dos seus atos 
delegados.

Or. fr

Alteração 121
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de outubro 
de 2015.

É aplicável a partir de 36 meses após a 
publicação no Jornal Oficial do último 
ato delegado relativo ao presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Antes de determinar as especificações finais do sistema eCall, a indústria precisa de tempo 
suficiente para desenvolver e testar sistemas eCall, bem como de conhecer os requisitos 
estabelecidos pelos atos delegados relacionados com o presente regulamento. 

Alteração 122
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de outubro de 
2015.

É aplicável a partir de 1 de outubro de 
2017.
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Or. de

Alteração 123
Olga Sehnalová
Proposta de regulamento
Anexo – ponto 6
Diretiva 2007/46/CE
Anexo XI – apêndice 1 – elemento 71

Texto da Comissão

(6) No anexo XI, apêndice 1, no quadro, é aditado o elemento 71 com a seguinte redação:
Eleme
nto

Assunto Referência 
do ato 
regulamentar

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Sistema 
eCall

Regulamento 
(UE) n.º […]

A A N/A N/A

Alteração

Suprimido

Or. en

(Alinhamento com as alterações ao considerando 12 e ao artigo 8.º)


