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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

A Comissão tem estado a trabalhar no eCall desde 2005 e tentou introduzi-lo numa base 
voluntária. Uma vez que esta abordagem voluntária não funcionou (atualmente, apenas cerca 
de 0.7 % dos veículos está equipado com um sistema eCall), a Comissão começou a adotar 
nova legislação para tornar o eCall um serviço obrigatório nos novos veículos.

O Parlamento Europeu aprovou com ampla maioria, em 3 de julho de 2012, um relatório de 
iniciativa intitulado «Serviço eCall: um novo serviço 112 para os cidadãos». Nesse relatório, 
o Parlamento considerou que o eCall deve constituir um sistema público de chamadas de 
emergência para toda a UE, integrado no veículo e baseado no número de emergência 112 e 
em normas pan-europeias comuns.
A Comissão seguiu em grande medida o relatório do Parlamento com as duas propostas agora 
apresentadas.

A Comissão optou por uma abordagem regulamentar. O serviço eCall será baseado na 
instalação de equipamento homologado para o Número Único de Emergência Europeu 112 
em todos os veículos, começando por determinadas categorias de veículos, e num quadro para 
o tratamento das chamadas eCall nas redes de telecomunicações e nos PSAP. Esta abordagem 
tornará o eCall acessível a todos os cidadãos na Europa, enquanto serviço à escala da UE, 
acelerará a implantação e explorará o seu pleno potencial para salvar vidas e atenuar a 
gravidade das lesões. Baseados neste equipamento normalizado de fábrica para o número 112, 
ou coexistindo com ele, podem ser colocados à disposição do utilizador final outros serviços 
de chamada de urgência e/ou de valor acrescentado instalados nos veículos, proporcionando 
outras vantagens em termos económicos e de segurança.

Em 8 de setembro de 2011, a Comissão adotou uma recomendação sobre o apoio a um 
serviço eCall à escala da UE nas redes de comunicações eletrónicas para a transmissão de 
chamadas de emergência a partir de veículos com base no número 112 («chamadas eCall»).

No intuito de finalizar a aplicação da sua estratégia eCall e de assegurar a implantação em 
devido tempo e em paralelo do serviço eCall baseado no 112 pelos três grupos de partes 
interessadas envolvidas (operadores de redes móveis, serviços públicos de emergência e 
indústria automóvel) até 2015, a Comissão propõe:

a) uma recomendação aos Estados-Membros que inste os operadores de redes móveis a 
apoiarem a transmissão de eCall (sob a responsabilidade da DG CONECT – adotada 
em 8 de setembro de 2011);

b) uma proposta de regulamento nos termos da legislação sobre a homologação de 
veículos relativo à introdução obrigatória a bordo dos veículos do equipamento para o 
serviço eCall nos veículos novos homologados na Europa (sob a responsabilidade da 
DG ENTR – adotada em 13 de junho de 2013);
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c) no âmbito da Diretiva 2010/40/UE, sobre sistemas de transporte inteligentes, a 
apresentação de um Regulamento Delegado da Comissão sobre as especificações 
relativas à infraestrutura de pontos de atendimento da segurança pública (PSAP) 
necessária para a receção e o tratamento adequados das chamadas eCall; este 
Regulamento foi seguido de uma proposta sobre a implantação da infraestrutura 
necessária (sob a responsabilidade da DG MOVE – adotada em 13 de junho de 2013).

As últimas propostas publicadas em 13 de junho de 2013 são as seguintes:

1. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à implantação do 
serviço interoperável de chamadas de urgência (eCall) a nível da UE;

2. Proposta de 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.

Proposta de regulamento

A proposta adapta o regulamento de homologação por forma a exigir que os novos modelos 
de automóveis de passageiros e de veículos comerciais ligeiros sejam construídos com vista a 
garantir que, em caso de acidente grave, seja gerada automaticamente uma chamada de 
urgência (eCall) para o número 112. Deve também ser possível acionar manualmente 
chamadas de urgência (eCall) para o 112.

Dada a natureza das informações prestadas por este serviço, a Comissão prevê regras de 
privacidade e de proteção de dados. 

O Regulamento entra em vigor em 1 de outubro de 2015.

Ponto de vista do relator

O relator concorda com a Comissão na limitação do âmbito a novos modelos de veículos N1 e 
M1. Solicita à Comissão que proceda a uma investigação mais aprofundada relativamente à 
hipótese de alargar o âmbito a veículos de duas rodas motorizados, veículos pesados e 
autocarros. Insta também os fabricantes a instalar a tecnologia eCall logo que possível nos 
modelos de veículos existentes a ser fabricados após 1 de outubro de 2015.

O relator apoia a Comissão na limitação do regulamento ao funcionamento do serviço eCall. 
Considera a plataforma de acesso livre uma ferramenta útil que proporcionará grandes 
benefícios aos condutores europeus. Contudo, é necessário proceder a uma investigação mais 
aprofundada por forma a definir um conjunto de regras rigorosas para organizar a plataforma 
aberta. Assim, o relator mantém a proposta da Comissão inalterada, permitindo que os 
responsáveis políticos prossigam rapidamente com as negociações, o que conduz a uma 
rápida aplicação do eCall em todos os novos veículos.

Definição de eCall

O relator propõe inserir a definição de eCall retirada do Regulamento Delegado (UE) 
n.º 305/2013.



PA\1006695PT.doc 5/13 PE521.698v01-00

PT

Serviços de terceiros
Já é oferecido um sistema eCall privado aos condutores por vários fabricantes de automóveis. 
O relator não tem como objetivo punir os fabricantes proibindo esses serviços. Podem existir
serviços de terceiros. Os condutores que optarem por este sistema no seu automóvel devem 
ter a possibilidade de o fazer. Convém esclarecer, no entanto, que o sistema eCall baseado no 
número 112 é o sistema básico. Deve constituir um sistema público, disponível para todos e 
estar equipado em todos os novos automóveis a partir de 1 de outubro de 2015. Também se 
deve esclarecer o cliente que, ao contrário do que acontece com o uso do sistema eCall
baseado no número 112, a utilização de serviços de terceiros pode possibilitar que a 
localização do carro seja seguida.

Privacidade

O relator considera de extrema importância que a privacidade do condutor do automóvel seja 
respeitada e a utilização abusiva de dados evitada. Por conseguinte, apoia a proposta da 
Comissão para que o eCall seja um sistema «hibernante», o que torna impossível que a 
localização do automóvel seja seguida. Contudo, o relator deseja alertar os cidadãos para o 
facto de que, se decidirem obter um serviço de terceiros adicional, a sua privacidade deixa de 
ser garantida pelo presente regulamento.

Controlo técnico periódico

O controlo técnico periódico relativo ao sistema eCall de bordo deve ser da competência do 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à inspeção técnica periódica dos 
veículos a motor e seus reboques e que revoga a Diretiva 2009/40/CE.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 

(6) O fornecimento de informações de 
localização precisas e fiáveis é um 
elemento essencial para um funcionamento 
eficaz do sistema eCall. Por conseguinte, é 
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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.

conveniente exigir a sua compatibilidade 
com os serviços prestados pelos programas 
operacionais 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. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O equipamento de modelos de 
veículos existentes a ser fabricados após 1 
de outubro de 2015 com o sistema eCall 
de bordo deve ser efetuado assim que 
possível.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) O equipamento de veículos, tais 
como veículos de duas rodas motorizados, 
autocarros e veículos pesados de 
mercadorias, com o sistema eCall de 
bordo deve, inicialmente, ser excluído do 
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âmbito do presente regulamento. A 
Comissão deve prosseguir a investigação e 
realizar uma avaliação de impacto 
relativa à oportunidade de equipar estes 
veículos, no devido prazo, com o sistema 
eCall de bordo.

Or. en

Alteração 4

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 terceiros 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 5

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. O controlo técnico periódico 
relativo ao sistema eCall de bordo deve ser 
da competência do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à inspeção técnica periódica dos 
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veículos a motor e seus reboques e que 
revoga a Diretiva 2009/40/CE.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – 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 integrado no
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.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «eCall», uma chamada de urgência 
para o 112, efetuada quer 
automaticamente, através da ativação de 
sensores no veículo, quer manualmente, 
que transmite um conjunto mínimo de 
dados normalizados e estabelece um canal 
áudio entre o veículo e o PSAP de eCall 
através de redes de comunicações móveis 
sem fios;

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tal não prejudica o direito do proprietário 
do veículo de usar outro sistema de 
chamada de emergência instalado no 
veículo e que preste um serviço 
semelhante, para além do sistema eCall de 
bordo. Nesse caso, este outro sistema de 
chamada de emergência deve respeitar as 
normas EN 16102 «Sistema de Transporte 
Inteligente – eSafety – Serviços de 
Terceiros Apoiados pelo eCall –Requisitos 
de Funcionamento». Os fabricantes 
devem demonstrar que o sistema de bordo 
inclui um mecanismo tipo interruptor que 
assegure que apenas um sistema se 
encontra ativo em determinado momento 
e que o sistema eCall de bordo assume 
automaticamente o controlo na 
eventualidade de o outro sistema de 
chamada de emergência não estar 
operacional.

Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todos os fabricantes de automóveis 
devem informar os seus clientes da 
existência de um sistema eCall gratuito e 
público baseado no número 112.

Or. en
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Alteração 10

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 equipamentos de bordo 
integrados no veículo são compatíveis com 
os serviços de localização operacionais
prestados pelos sistemas de navegação por 
satélite, incluindo os sistemas Galileo e 
EGNOS.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No sistema eCall de bordo, devem ser 
integradas tecnologias de reforço da 
privacidade, para proporcionar aos seus 
utilizadores o nível desejado de proteção 
da privacidade, bem como as salvaguardas 
necessárias para evitar uma vigilância e 
utilização abusivas.

No sistema eCall de bordo, devem ser 
integradas tecnologias de reforço da 
privacidade, para proporcionar aos seus 
utilizadores o nível desejado de proteção 
da privacidade, bem como as salvaguardas 
necessárias para evitar uma vigilância e 
utilização abusivas. Os fabricantes de 
automóveis devem informar devidamente 
os seus clientes da possibilidade de seguir 
a localização do veículo como resultado 
do uso de serviços de terceiros e do 
impacto que esta situação pode ter na sua 
privacidade.

Or. en
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

f) O prazo de conservação dos dados no 
sistema instalado a bordo do veículo;

f) O prazo de conservação dos dados no 
equipamento de bordo integrado no
veículo;

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Controlo técnico periódico

7-A. Os requisitos para o controlo técnico 
periódico relativos ao sistema eCall de 
bordo devem ser regulados no âmbito do 
Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à inspeção técnica 
periódica dos veículos a motor e seus 
reboques e que revoga a Diretiva 
2009/40/CE.

Or. en

Alteração 14

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 

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 um período de 
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indeterminado, a partir de […] [Serviço 
das Publicações: inserir a data exata de 
entrada em vigor].

cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão deve elaborar um relatório 
sobre a delegação de poderes, pelo menos, 
nove meses antes do final do prazo de 
cinco 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. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as regras relativas às sanções aplicáveis por 
incumprimento do disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
As sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-
Membros devem notificar as referidas 
disposições à Comissão, devendo notificá-
la o mais rapidamente possível de qualquer 
alteração posterior que lhes diga respeito.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as regras relativas às sanções aplicáveis por 
incumprimento do disposto no presente 
regulamento e nos atos delegados 
correspondentes e tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-
Membros devem notificar as referidas 
disposições à Comissão, devendo notificá-
la o mais rapidamente possível de qualquer 
alteração posterior que lhes diga respeito.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
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Apresentação de relatórios
10-A. O mais tardar até 1 de outubro de 
2018, a Comissão deve elaborar um 
relatório de avaliação, a ser apresentado 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
sobre o progresso do sistema eCall de 
bordo. A Comissão deve investigar se o 
âmbito do regulamento deve ser alargado 
a outras categorias de veículos, tais como 
veículos de duas rodas motorizados, 
veículos pesados de mercadorias e 
autocarros. Se necessário, a Comissão 
apresentará uma proposta legislativa.

Or. en


