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Alteração 22
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo aos requisitos de homologação 
para a implantação do sistema eCall de 
bordo em veículos e que altera a Diretiva 
2007/46/CE

relativo aos requisitos de homologação 
para a implantação do sistema eCall de 
bordo baseado no número 112 em 
veículos e que altera a Diretiva 
2007/46/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. it

Alteração 23
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Continua a ser necessário melhorar 
o funcionamento do serviço 112 em toda a 
União Europeia, para que preste uma 
assistência mais célere e eficaz nas 
situações de emergência.

Or. lv

Alteração 24
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5
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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 
possibilidade de os utilizadores optarem 
pelo 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

Justificação

Dado que o sistema eCall é fabricado por outro produtor que não o fabricante de 
automóveis, a obrigação de um fabricante adicionar um produto ao seu produto constitui 
uma violação dos mecanismos de mercado livre, da liberdade comercial e de uma relação 
equilibrada de empresa para empresa (B2B), ao passo que a obrigação de proporcionar os 
meios para que esse sistema seja instalado está em consonância com o mercado da 
concorrência.

Alteração 25
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O sistema eCall representará uma 
estrutura importante composta por vários 
intervenientes que lidam com a segurança 
das vidas. Por conseguinte, é fundamental 
que o presente regulamento assegure os 
aspetos relacionados com a 
responsabilidade, a fim de permitir uma 
total confiança por parte dos utilizadores 
e o bom funcionamento do sistema eCall.

Or. en
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Alteração 26
Evžen Tošenovský

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 total
compatibilidade com os serviços prestados 
pelos sistemas mundiais de navegação por 
satélite, nomeadamente os sistemas 
criados no âmbito dos programas Galileo e 
EGNOS, assim que estiverem totalmente 
operacionais, 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. en

Alteração 27
Mario Pirillo

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), 

(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), 
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para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado.

para os quais já exista um mecanismo de 
desencadeamento adequado. A Comissão 
deve, contudo, avaliar a possibilidade de 
alargar a obrigatoriedade do sistema 
eCall de bordo a outras categorias de 
veículos não abrangidas pelo presente 
regulamento.

Or. it

Alteração 28
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 opção 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.

Or. en

Alteração 29
Françoise Grossetête

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 

(8) A obrigatoriedade de equipar os 
veículos com o sistema eCall de bordo não 
deve prejudicar o direito de todas as partes 
interessadas oferecerem serviços de 
urgência adicionais em paralelo ou com 
base no sistema eCall de bordo dos 
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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.

veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser concebidos por forma a não 
aumentarem a distração do condutor.

Or. fr

Alteração 30
Jean-Pierre Audy

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, assegurados 
por fornecedores privados em paralelo ou 
com base no sistema eCall de bordo dos 
veículos baseado no número 112. No 
entanto, estes serviços adicionais devem 
ser certificados por uma autoridade 
competente reconhecida pelas autoridades 
responsáveis pela segurança rodoviária,
por forma a garantir que não aumentam a 
distração do condutor, devendo ser 
facultativos para o consumidor.

Or. fr

Alteração 31
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE
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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.

Or. en

Alteração 32
Françoise Grossetête

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 a todos os 
operadores independentes para efeitos de 
reparação e manutenção no quadro da 
legislação em vigor.

Or. fr
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Alteração 33
Ivo Belet

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, todos os elementos do
sistema eCall de bordo dos veículos devem
ser acessíveis gratuitamente e sem 
discriminação a todos os operadores 
independentes e com base numa plataforma 
interoperável, normalizada e de livre 
acesso e normalizada, com vista a 
eventuais aplicações ou serviços de bordo 
futuros.

A fim de adaptar o modo de avaliação das 
informações relativas à reparação e 
manutenção do veículo aos avanços 
técnicos, existe a necessidade premente de 
trabalhar no sentido de se alcançar um 
acordo sobre os requisitos técnicos do 
sistema de bordo e de atualizar em 
conformidade a legislação europeia em 
vigor.

Or. en

Alteração 34
Mario Pirillo

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 

(9) A fim de assegurar o caráter aberto do 
leque de escolha dos clientes e uma 
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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.

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. Uma vez que tal 
exige um apoio técnico e jurídico, a 
Comissão deve avaliar o quanto antes, 
após consultar todas as partes 
interessadas, todas as possibilidades de 
promover e assegurar uma plataforma de 
livre acesso e, se necessário, apresentar 
uma proposta legislativa para esse fim.

Or. it

Alteração 35
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A introdução de aplicações ou 
serviços adicionais de bordo não deve 
atrasar a entrada em vigor do presente 
regulamento ou a sua aplicação.

Or. it

Alteração 36
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Com o propósito de manter a 
integridade do sistema de homologação, 
para efeitos de aplicação do presente 
regulamento, só devem ser aceites os 
sistemas eCall de bordo dos veículos que 
possam ser integralmente ensaiados.

(10) Com o propósito de manter a 
integridade do sistema de homologação, 
para efeitos de aplicação do presente 
regulamento, só devem ser aceites os 
sistemas eCall de bordo dos veículos que 
possam ser integralmente ensaiados e se 
baseiem numa fonte aberta.

Or. en

Alteração 37
Mario Pirillo

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.

Suprimido

Or. it

Alteração 38
Evžen Tošenovský

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 e 
fornecedores de assistência devem dispor 
de tempo suficiente para se adaptarem aos 
requisitos técnicos do presente 
regulamento com vista a assegurar a total 
funcionalidade do sistema eCall na 
União.
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Or. en

Alteração 39
Françoise Grossetête

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 um prazo de, pelo menos, 36 
meses, a contar da data de publicação do 
presente regulamento e dos respetivos atos 
delegados no Jornal Oficial da União 
Europeia, para se adaptarem aos requisitos 
técnicos do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 40
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\1012279PT.doc 13/24 PE524.771v01-00

PT

Alteração 41
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 42
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de garantir um setor 
automóvel forte e competitivo em toda a 
União Europeia, importa zelar por que a 
introdução de características eletrónicas 
adicionais nos 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 43
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE
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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 
relativamente aos quais os utilizadores 
tenham optado por 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

Alteração 44
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 
veículos novos com o sistema eCall de 
bordo instalado 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 45
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3
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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 operacionais, 
incluindo os sistemas Galileo e EGNOS, 
12 meses após atingirem a sua capacidade 
operacional inicial.

Or. en

Alteração 46
Evžen Tošenovský

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 
mundiais de navegação por satélite, 
incluindo os sistemas operacionais Galileo 
e EGNOS.

Or. en

Alteração 47
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos de homologação, só devem 
ser aceites os sistemas eCall de bordo dos 
veículos que podem ser objeto de ensaio.

4. Para efeitos de homologação, só devem 
ser aceites os sistemas eCall de bordo 
integrados dos veículos que podem ser 
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objeto de ensaio.

Or. it

Alteração 48
Paul Rübig

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, bem como para efeitos de 
desenvolvimento e implantação de 
serviços adicionais com base numa 
plataforma interoperável, normalizada e 
de livre acesso, com vista a eventuais 
aplicações ou serviços de bordo futuros.

Or. de

Alteração 49
Ivo Belet

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 do veículo.

Or. en
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Alteração 50
Konrad Szymański

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 do veículo.

Or. en

Alteração 51
Mario Pirillo

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.

Or. it

Alteração 52
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para efeitos de reparação e 
manutenção dos veículos e para futuras 
aplicações ou serviços de bordo dos 
veículos, os fabricantes de veículos e os 
operadores independentes ao abrigo da 
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supervisão da Comissão Europeia devem, 
até janeiro de 2017, alcançar um acordo 
no atinente aos requisitos técnicos para 
uma plataforma interoperável, 
normalizada, segura e de livre acesso na 
qual o sistema eCall de bordo se deverá 
basear.

Or. en

Alteração 53
Konrad Szymański

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

Alteração 54
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Com a adoção desses atos jurídicos, a 
Comissão cria as condições técnicas 
aplicáveis a uma plataforma 
interoperável, normalizada, segura e de 
livre acesso, devendo possibilitar, de 
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forma não discriminatória, a todos os 
operadores económicos o acesso a 
trabalhos de reparação e manutenção.

Or. de

Alteração 55
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

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.

A implantação do sistema deve assegurar 
o cumprimento das normas em vigor 
relativas à proteção de dados aplicáveis 
aos residentes na União Europeia, 
mormente no que se refere às capacidades 
de localização dos dispositivos utilizados 
no sistema. A instalação desses 
dispositivos no veículo deve ser realizada 
pelos fabricantes de veículos apenas com 
base numa política de adesão voluntária 
da parte dos utilizadores finais.

Or. en

Alteração 56
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

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 
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serviço eCall.

Or. en

Justificação

Transferido da primeira posição no artigo.

Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os dados armazenados no sistema de 
bordo devem ser conservados pelo período 
legal de responsabilidade penal aplicável 
a nível nacional;

Or. ro

Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Deve ser possível restaurar o sistema 
e apagar os dados gravados aquando da 
transferência de propriedade do veículo;

Or. ro

Alteração 59
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ao facto de o sistema eCall de bordo do 
veículo estar ativado por defeito;

b) À forma de ativar o sistema eCall de 
bordo do veículo e ao facto de não estar 
ativo por defeito;

Or. en

Alteração 60
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) As condições para o exercício dos 
direitos das pessoas em causa;

h) As condições para o exercício dos 
direitos das pessoas em causa, 
nomeadamente a disponibilização de um 
ponto de contacto para o tratamento de 
queixas;

Or. en

Alteração 61
Jean-Pierre Audy

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 

Com efeitos a partir de 1 de outubro de 
2017, 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 
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presente regulamento. presente regulamento.

Or. fr

Alteração 62
Françoise Grossetête

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 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 
atos delegados adotados nos termos do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 63
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 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.

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

Or. en
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Alteração 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os poderes de adotar atos delegados a 
que se referem o artigo 5.º, n.º 7, o artigo 
6.º, n.º 4, e o artigo 8.º, n.º 2, são 
conferidos à Comissão por prazo 
indeterminado, a partir de […] [Serviço 
das Publicações: inserir a data exata de 
entrada em vigor].

Os poderes de adotar atos delegados a que 
se referem o artigo 5.º, n.º 7, o artigo 6.º, 
n.º 4, e o artigo 8.º, n.º 2, são conferidos à 
Comissão por um período de sete anos, a 
partir de […] [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata de entrada em vigor]. A 
Comissão elabora um relatório sobre o 
poder delegado no prazo máximo de nove 
meses antes do fim do período de sete 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 65
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 É aplicável a partir de 1 de outubro de 
2015.

É aplicável, no mínimo, 36 meses após a 
sua publicação e dos respetivos atos 
delegados no Jornal Oficial da União 
Europeia, desde que todos os 
Estados-Membros tenham instalado a 
infraestrutura operacional necessária.

Or. fr
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Alteração 66
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 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.

Or. fr


