
PR\1005914PT.doc PE521.535v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Transportes e do Turismo

2013/0166(COD)
16.10.2013

***I
PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência automáticas à 
escala da UE (eCall)
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

Comissão dos Transportes e do Turismo

Relator: Philippe De Backer



PE521.535v01-00 2/11 PR\1005914PT.doc

PT

PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência automáticas à escala da 
UE (eCall)
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0315),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 91.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0173/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e os pareceres da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

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 

(7) Como mostra a experiência com outros 
sistemas de chamada de urgência, as 
chamadas eCall ativadas manualmente 
podem incluir, em alguns casos, pedidos de 
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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.

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. Ao fazê-lo, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as chamadas são tratadas da 
forma mais eficaz.

Or. en

Alteração 2

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, em cooperação com a 
Comissão, campanhas de sensibilização. 
Estas campanhas devem informar os 
cidadãos da existência de um serviço 
eCall público e gratuito, salientando os 
benefícios e as funcionalidades do 
sistema.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Para assegurar o acesso fiável de 
todos os cidadãos da União ao número 
único de chamada de emergência europeu 
112 e aos serviços de emergência, os 
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Estados-Membros devem reforçar, 
mediante um terminal móvel assistido por 
GNSS, o nível de precisão e fiabilidade da 
identificação da localização de uma 
pessoa que telefone para o número 112, 
por forma a assegurar que uma chamada 
de emergência para o 112 é tratada da 
mesma forma que uma chamada eCall.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Proposta da Comissão

A Comissão tem estado a trabalhar no serviço eCall desde 2005 e tentou implantá-lo a título 
voluntário. Uma vez que esta abordagem voluntária não funcionou (atualmente, apenas cerca 
de 0,7 % dos veículos estão equipado com um sistema eCall), a Comissão começou a adotar 
legislação para tornar o eCall um serviço obrigatório nos veículos novos.

O Parlamento Europeu aprovou por larga maioria, em 3 de julho de 2012, um relatório de 
iniciativa sobre «o serviço eCall: um novo serviço 112 para os cidadãos». Nesse relatório, o 
Parlamento considerou que o eCall deve ser um sistema público de chamadas de emergência à 
escala da UE, integrado no veículo e baseado no número 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 basear-se-á na 
instalação de equipamento homologado para o número único europeu de chamadas de 
urgência 112 em todos os veículos, começando por determinadas categorias de veículos, e um 
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. Tendo por base este equipamento normalizado de fábrica para 
o número 112 e coexistindo com o mesmo, 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 urgência a partir de veículos, com base no número 112 («chamadas eCall»).

No intuito de concluir a implementação da sua estratégia eCall e de assegurar a implantação 
em tempo oportuno e em paralelo do serviço eCall com base no 112 pelos três grupos de 
partes interessadas envolvidos (operadores de redes móveis, serviços públicos de emergência 
e indústria automóvel) até 2015, a Comissão propõe:

a) Uma recomendação aos Estados-Membros dirigida aos operadores de redes móveis 
sobre a transmissão das chamadas eCall (sob a responsabilidade da DG CONECT –
adotada em 8 de setembro de 2011).

b) Uma proposta de regulamento, no âmbito da legislação relativa à homologação de 
veículos, que torne obrigatória a instalação dos componentes de bordo do 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 que estabelece um quadro para a implantação de 
sistemas de transporte inteligentes, um regulamento delegado da Comissão sobre as 
especificações relativas à infraestrutura necessária de pontos de atendimento da 
segurança pública (PSAP) 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 automáticas à escala da UE (eCall)
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

Como funciona?
O eCall é ativado automaticamente assim que os sensores no veículo detetam um acidente 
grave. Uma vez ativado, o sistema marca o número europeu de chamadas de urgência 112, 
estabelece uma ligação telefónica com o centro de chamadas de emergência adequado e envia 
informações sobre o acidente aos serviços de salvamento, nomeadamente a hora do incidente, 
a posição exata do veículo acidentado e o sentido em que viajava. A chamada eCall pode 
também ser ativada manualmente, ao premir um botão no carro, por exemplo, por uma 
testemunha de um acidente grave.
Segundo a Comissão, uma chamada eCall para o 112 pode acelerar o tempo de resposta dos 
serviços de emergência em 40 % nas zonas urbanas e 50 % nas zonas rurais1 (um benefício 
líquido de cerca de 10 minutos).

Proposta de decisão
A decisão é dirigida aos Estados-Membros. A presente proposta incide sobre a parte relativa à 
infraestrutura de pontos de atendimento da segurança pública (PSAP) no âmbito da estratégia 
da Comissão sobre o serviço eCall, assente numa abordagem regulamentar tripartida que 
abrange o sistema instalado no veículo, as redes de telecomunicações e os PSAP. Está em 
conformidade com as especificações estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) 
n.º 305/2013 e consiste nos seguintes princípios jurídicos:

a) Os Estados-Membros implantam a infraestrutura necessária dos PSAP de eCall para a 
receção e o tratamento adequados de todas as chamadas eCall no seu território, o mais 
tardar até 1 de outubro de 2015, e 

b) Os Estados-Membros devem transmitir à Comissão um relatório sobre o estado de 
aplicação da presente decisão, o mais tardar 18 meses após a sua entrada em vigor. A 
decisão entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

                                               
1 Estudo alemão STORM (Stuttgart Transport Operation by Regional Management, «Gestão Regional das 
Operações de Transporte de Estugarda»)
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O custo para os Estados-Membros depende, em grande medida, da atual organização ou nível 
de equipamento das infraestruturas dos PSAP nacionais e do número de PSAP.
Evidentemente, as soluções inovadoras permitem uma redução considerável dos custos.

Ponto de vista do relator

A segurança rodoviária sempre foi uma questão muito importante para o Parlamento Europeu. 
O relator apoia plenamente a proposta da Comissão relativa à introdução obrigatória do 
serviço eCall em todos os veículos a partir de 1 de outubro de 2015. O facto de uma chamada 
automática poder levar a uma intervenção mais rápida por parte dos serviços de emergência 
resulta em menos vítimas e menos lesões graves para os condutores e os cidadãos europeus. 
Todos os minutos são essenciais para salvar as vidas dos feridos e para reduzir a gravidade 
das lesões.

Por conseguinte, o relator considera que se deve avançar rapidamente com este dossiê e insta 
os Estados-Membros a segui-lo nesta abordagem.

Atualmente, apenas cerca de 0,7 % dos veículos estão equipados com um sistema eCall
privado na UE, tornando necessária a introdução obrigatória do serviço eCall. Este deve ser 
um serviço gratuito, público e à disposição de todos os condutores.

O serviço 112 já existe e os PSAP já foram implantados e funcionam bem. Assim, o 
investimento dos Estados-Membros será mínimo. Como resultado do projeto-piloto HeERO 
(Harmonised eCall European Pilot), organizado pela Comissão, alguns Estados-Membros 
(República Checa, Croácia e Roménia) estão prontos para a implantação do serviço eCall 112. 
Muitos Estados-Membros deram início ao projeto-piloto, havendo por isso muito trabalho em 
curso. Assim, o relator considera que 1 de outubro de 2015 é uma data realista para que os 
Estados-Membros atualizem adequadamente as suas infraestruturas.

Uma vez que o serviço 112 ainda é pouco conhecido pelo público, seria adequado que os 
Estados-Membros contribuíssem para aumentar os conhecimentos sobre o eCall 112 e as 
funcionalidades e possibilidades do mesmo através de campanhas de sensibilização. Para 
assegurar a coerência entre os vários Estados-Membros, a Comissão deve coordenar e apoiar 
a organização destas campanhas.

A decisão oferece aos Estados-Membros a possibilidade de filtrar as chamadas recebidas, por 
forma a facilitar o trabalho dos PSAP. As chamadas ativadas manualmente podem ser tratadas 
de modo diferente das chamadas automáticas. O relator está de acordo com esta abordagem, 
mas gostaria de salientar a importância de os Estados-Membros tratarem todas as chamadas 
com eficácia.

O relator adita um considerando em que salienta que a localização precisa e fiável nas 
chamadas para o 112 é também necessária. Juntamente com o eCall, também as chamadas 
«normais» para o 112 devem ser tratadas de forma adequada, por forma a evitar situações 
injustificáveis e graves, em que os cidadãos só são localizados de forma precisa pelos serviços 
do 112 após os acidentes rodoviários. Este considerando pretende assegurar que todos os 
cidadãos, e não apenas os cidadãos com veículos equipados com eCall, possam beneficiar das
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tecnologias de localização GNSS já amplamente implantadas.


