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Alteração 4
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 6.º da Diretiva 2010/40/UE 
estabelece que a Comissão deve adotar 
atos delegados relativos às especificações 
necessárias para assegurar a 
compatibilidade, a interoperabilidade e a 
continuidade da implantação e da 
utilização operacional dos sistemas de 
transporte inteligentes (STI) para as ações 
prioritárias.

Suprimido

Or. nl

Alteração 5
Ivo Belet

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento Delegado (UE) 
n.º 305/2013, de 26 de novembro de 2012, 
que complementa a Diretiva 2010/40/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere à prestação harmonizada de 
um serviço interoperável de chamadas de 
urgência a nível da UE21, estabelece as 
especificações para a melhoria da 
infraestrutura de pontos de atendimento da 
segurança pública (PSAP), necessária para 
a receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, a fim de assegurar a 
compatibilidade, a interoperabilidade e a 
continuidade do serviço eCall harmonizado 
à escala da UE.

(3) O Regulamento Delegado (UE) 
n.º 305/2013, de 26 de novembro de 2012, 
que complementa a Diretiva 2010/40/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere à prestação harmonizada de 
um serviço interoperável de chamadas de 
urgência a nível da UE21, estabelece as 
especificações para a melhoria da 
infraestrutura de pontos de atendimento da 
segurança pública (PSAP), necessária para 
a receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, a fim de assegurar a 
compatibilidade, a interoperabilidade e a 
continuidade do serviço eCall harmonizado 
à escala da UE e solicita aos 
Estados-Membros que apresentem, até 23 
de outubro de 2013, um relatório sobre a 
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aplicação, designadamente um calendário 
de implantação para os dois anos 
seguintes.

__________________ __________________
21 JO L 91, 3.4.2013, p. 1. 21 JO L 91, 3.4.2013, p. 1.

Or. en

Alteração 6
Ivo Belet

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Considerando que todos os 
Estados-Membros assinaram ou apoiaram 
o Memorando de Entendimento para a 
elaboração de um serviço interoperável 
pan-europeu de chamadas de urgência; 

Or. en

Alteração 7
Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de assegurar a interoperabilidade 
e a continuidade dos serviços em toda a 
União, e de diminuir os custos de 
implementação para a União no seu 
conjunto, é necessário que todos os 
Estados-Membros implantem a ação 
prioritária eCall em conformidade com as 
especificações comuns estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
sem prejuízo do direito que assiste a cada 
Estado-Membro de utilizar meios técnicos 

(6) A fim de assegurar a plena 
funcionalidade, compatibilidade,
interoperabilidade e continuidade dos 
serviços em toda a União, e de diminuir os 
custos de implementação para a União no 
seu conjunto, é necessário que todos os 
Estados-Membros implantem a ação 
prioritária eCall em conformidade com as 
especificações comuns estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
sem prejuízo do direito que assiste a cada 
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adicionais para tratar outras chamadas de 
urgência.

Estado-Membro de utilizar meios técnicos 
adicionais para tratar outras chamadas de 
urgência.

Or. en

Alteração 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Como mostra a experiência com outros 
sistemas de chamada de urgência, as 
chamadas eCall ativadas manualmente 
podem incluir, em alguns casos, pedidos de 
assistência. Se necessário, os Estados-
Membros podem pôr em prática todas as 
medidas técnicas e organizativas 
adequadas para filtrar esses pedidos de 
assistência a fim de assegurar que só as 
verdadeiras chamadas de urgência sejam 
tratadas pelos PSAP de eCall.

(7) Como mostra a experiência com outros 
sistemas de chamada de urgência, as 
chamadas eCall ativadas manualmente 
podem incluir, em alguns casos, pedidos de 
assistência. Se necessário, os
Estados-Membros podem pôr em prática 
todas as medidas técnicas e organizativas 
adequadas para filtrar esses pedidos de 
assistência a fim de assegurar que só as 
verdadeiras chamadas de urgência sejam 
tratadas pelos PSAP de eCall. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem 
assegurar que todas as chamadas sejam 
tratadas da forma mais eficaz. 

Or. ro

Alteração 9
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de garantir um setor 
automóvel forte e competitivo, importa 
zelar por que a introdução de 
características eletrónicas adicionais nos 
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automóveis seja efetuada sem impor o 
cumprimento de certos requisitos técnicos 
obrigatórios e sem aumentar os custos dos 
inquéritos em matéria de direito da 
concorrência incorridos pelo setor 
público.

Or. en

Alteração 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Nem todos os cidadãos da União 
estão familiarizados com a utilização do 
serviço eCall. Os Estados-Membros devem 
organizar campanhas de sensibilização, 
em cooperação com a Comissão. Estas 
campanhas devem informar os cidadãos 
da existência de um serviço eCall público 
e gratuito, salientando os benefícios e as 
funcionalidades do sistema. 

Or. ro

Alteração 11
Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Todos os componentes do serviço 
eCall relacionados com informações de 
localização precisas e fiáveis, incluindo 
terminais móveis assistidos por GNSS, 
devem garantir a compatibilidade com os 
serviços proporcionados pelos programas 
europeus de navegação por satélite 
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EGNOS e Galileu e utilizar plenamente 
esses programas aquando da sua plena 
aplicação.

Or. en

Alteração 12
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem implantar no 
seu território, o mais tardar em 1 de 
outubro de 2015, a necessária
infraestrutura dos PSAP de eCall para a 
receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, se necessário após 
filtragem das chamadas que não são de 
urgência, em conformidade com as 
especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) 
n.º 305/2013, a fim de assegurar a 
compatibilidade, a interoperabilidade e a 
continuidade do serviço interoperável 
eCall à escala da UE. Esta disposição não 
prejudica o direito de cada 
Estado-Membro organizar os seus 
serviços de emergência da forma mais 
eficaz em termos de custos e adequada às 
suas necessidades, incluindo a 
possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
manualmente.

Se os Estados-Membros o julgarem 
conveniente, podem implantar a 
infraestrutura dos PSAP de eCall. Deve-se 
realçar que os Estados-Membros têm e 
devem manter o direito de organizarem os 
seus serviços de emergência da forma que 
preferirem.

Or. nl

Alteração 13
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem implantar no 
seu território, o mais tardar em 1 de
outubro de 2015, a necessária 
infraestrutura dos PSAP de eCall para a 
receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, se necessário após 
filtragem das chamadas que não são de 
urgência, em conformidade com as 
especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
a fim de assegurar a compatibilidade, a 
interoperabilidade e a continuidade do 
serviço interoperável eCall à escala da UE.
Esta disposição não prejudica o direito de 
cada Estado-Membro organizar os seus 
serviços de emergência da forma mais 
eficaz em termos de custos e adequada às 
suas necessidades, incluindo a 
possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
manualmente.

Os Estados-Membros devem implantar no 
seu território, o mais tardar em 1 de junho 
de 2016, a necessária infraestrutura dos 
PSAP de eCall para a receção e o 
tratamento adequados das chamadas eCall, 
se necessário após filtragem das chamadas 
que não são de urgência, em conformidade 
com as especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
a fim de assegurar a compatibilidade, a 
interoperabilidade e a continuidade do 
serviço interoperável eCall à escala da UE.
Esta disposição não prejudica o direito de 
cada Estado-Membro organizar os seus 
serviços de emergência da forma mais 
eficaz em termos de custos e adequada às 
suas necessidades, incluindo a 
possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
manualmente.

Or. ro

Alteração 14
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O mais tardar 18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão, os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão um relatório sobre o estado de 
aplicação da presente decisão. Esse 
relatório deve incluir, pelo menos, a lista 
das autoridades competentes para avaliar 
a conformidade das operações dos PSAP 
de eCall com os requisitos enunciados no 

Suprimido
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artigo 3.º do Regulamento Delegado (UE) 
n.º 305/2013, a lista e a cobertura 
geográfica dos PSAP de eCall, a descrição 
dos testes de conformidade e a descrição 
dos protocolos de proteção da privacidade 
e dos dados.

Or. nl

Alteração 15
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, até 1 de outubro de 2015, as 
chamadas eCall possam ser iniciadas em 
qualquer parte dos respetivos territórios.

Or. en


