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19.2.2014 A7-0106/69 

Predlog spremembe  69 
Sophia in 't Veld 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0106/2014 
Olga Sehnalová 
Uvedba avtomobilskega sistema eCall 

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 18a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) V svojem mnenju z dne 27. julija 

2009 je evropski nadzornik za varstvo 

podatkov zapisal, da je uporaba 

lokacijskih tehnologij še zlasti vsiljiva z 

vidika zasebnosti, saj omogoča sledenje 

voznikom in zbiranje najrazličnejših 

podatkov v zvezi z njihovimi voznimi 

navadami, in da je obdelava lokacijskih 

podatkov še zlasti občutljiva zadeva, ki 

zajema ključno vprašanje svobode 

anonimnega gibanja, ter zahteva izvajanje 

posebnih zaščitnih ukrepov, da se 

preprečita nadzor posameznikov in 

nepravilna uporaba podatkov. Pri teh 

zaščitnih ukrepih bi morali zlasti 

upoštevati, da je treba za določitev smeri 

vožnje, ki je eden od glavnih parametrov v 

minimalnem sklopu podatkov, ki jih pošlje 

avtomobilski sistem eCall, zemljepisne 

koordinate določati v točno določenih 

časovnih intervalih, kar pomeni, da je 

funkcija, ki omogoča natančno določanje 

položaja vozila, omogočena neprestano in 

ne šele po nesreči ali drugem dogodku. 

Or. en 
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Predlog spremembe  70 
Sophia in 't Veld 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0106/2014 
Olga Sehnalová 
Uvedba avtomobilskega sistema eCall 

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

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 3a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Proizvajalci oziroma po potrebi trgovci 

zagotovijo, da so informacije iz odstavka 3 

uporabnikom sistema eCall na voljo v 

lahko razumljivi obliki, da bi se od njih 

dobila predhodno in izrecno privolitev v 

obdelovanje podatkov, ki jih prenaša 

avtomobilski sitem eCall. 

Or. en 
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Predlog spremembe  71 
Sophia in 't Veld 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0106/2014 
Olga Sehnalová 
Uvedba avtomobilskega sistema eCall 

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

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 3b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Proizvajalci zagotovijo, da lahko 

uporabniki avtomobilski sistem eCall 

ročno izklopijo. 

Or. en 

 

 


