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19.2.2014 A7-0106/69 

Τροπολογία  69 

Sophia in 't Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18 α) Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας ∆εδοµένων, στη 
γνωµοδότησή του της 27ης Ιουλίου 2009, 
δήλωσε ότι «η χρήση τεχνολογιών 
εντοπισµού θέσης είναι ιδιαίτερα οχληρή 
από άποψη προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και επιτρέπει τον εντοπισµό οδηγών 
οχηµάτων και τη συλλογή µεγάλου 
φάσµατος δεδοµένων που αφορούν τον 
τρόπο οδήγησης», καθώς και ότι «η 
επεξεργασία δεδοµένων θέσης είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα που 
περιλαµβάνει το βασικό ζήτηµα του 
δικαιώµατος στην ανώνυµη µετακίνηση, 
και το οποίο απαιτεί την εφαρµογή 
ειδικών διασφαλίσεων ώστε να 
αποτρέπεται η παρακολούθηση ατόµων 
και η ακατάλληλη χρήση δεδοµένων». Οι 
διασφαλίσεις αυτές θα πρέπει να 
λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός 
ότι, για να προσδιοριστεί η κατεύθυνση 
κίνησης του οχήµατος, που αποτελεί µία 
από τις βασικές παραµέτρους του 
ελάχιστου συνόλου δεδοµένων που 
αποστέλλεται από το σύστηµα eCall επί 
του οχήµατος, οι γεωγραφικές 
συντεταγµένες του οχήµατος πρέπει να 
καταγράφονται σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα, πράγµα το οποίο 
προϋποθέτει ότι η λειτουργία µε την 
οποία µπορεί να εντοπιστεί επακριβώς το 
σηµείο που βρίσκεται το όχηµα είναι 



 

AM\1020255EL.doc  PE529.538v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

συνεχώς ενεργοποιηµένη και όχι µόνο 
αφού συµβεί ένα ατύχηµα ή κάποιο άλλο 
περιστατικό. 
 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/70 

Τροπολογία  70 

Sophia in 't Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Οι κατασκευαστές ή, εφόσον κριθεί 
σκόπιµο, οι έµποροι λιανικής πώλησης 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
παρέχονται στους χρήστες του 
συστήµατος eCall σε εύληπτο µορφότυπο, 
προκειµένου να ληφθεί η προηγούµενη 
ρητή συγκατάθεσή τους σχετικά µε την 
επεξεργασία των δεδοµένων που γίνεται 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/71 

Τροπολογία  71 

Sophia in 't Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 β. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι 
οι χρήστες του συστήµατος eCall 
µπορούν να απενεργοποιούν εύκολα το 
σύστηµα eCall επί του οχήµατος 
χειροκίνητα. 

Or. en 

 

 


