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19.2.2014 A7-0106/72 

Predlog spremembe  72 
Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Obvezna vgradnja avtomobilskega 

sistema eCall v vozila bi morala na 

začetku veljati le za nove osebne 

avtomobile in lahka gospodarska vozila 

(kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja 

ustrezen sprožilni mehanizem. 

črtano 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/73 

Predlog spremembe  73 
Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Obvezna vgradnja avtomobilskega 

sistema eCall v vozila ne sme posegati v 

pravico vseh deležnikov, kot so 

proizvajalci avtomobilov in neodvisni 

izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v 

sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in 

sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega 

sistema eCall prek številke 112 oziroma 

njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti 

te dodatne storitve zasnovane tako, da ne 

odvračajo pozornosti voznika. 

(8) Izbirna vgradnja avtomobilskega 

sistema eCall za klic v sili prek številke 

112 v vozila ne sme posegati v pravico 

vseh zainteresiranih strani, kot so 

proizvajalci avtomobilov in neodvisni 

izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v 

sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in 

sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega 

sistema eCall prek številke 112 oziroma 

njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti 

te dodatne storitve zasnovane tako, da ne 

odvračajo pozornosti voznika. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/74 

Predlog spremembe  74 
Cornelis de Jong, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Vgradnja sistema eCall za klic v sili 

prek številke 112 v vozila se kupcem vedno 

predstavi kot neobvezen sistem in se zanjo 

zahteva izrecna privolitev kupca, po tem 

ko je prejel pisne informacije o funkcijah 

sistema eCall za klic v sili in njegovih 

vidikih varstva podatkov. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/75 

Predlog spremembe  75 
Cornelis de Jong, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) Vgradnja sistema eCall za klic v sili 

prek številke 112 v vozila je neobvezna. 

Države članice, ki se odločijo uvesti sistem 

eCall za klic v sili prek številke 112, 

zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz te 

uredbe. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/76 

Predlog spremembe  76 
Cornelis de Jong 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 18 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Glede na še posebej vsiljivo naravo 

tako imenovanih zasebnih avtomobilskih 

sistemov eCall in avtomobilskih sistemov 

eCall z dodano vrednostjo ter tveganje, ki 

ga sami po sebi predstavljajo za nenehno, 

samodejno in stalno vedenjsko 

profiliranje, se ta uredba ne uporablja za 

te sisteme in ureja le avtomobilski sistem 

eCall za klic v sili prek številke 112. 

Dokler Komisija po pridobitvi mnenja 

evropskega nadzornika za varstvo 

podatkov in delovne skupine iz člena 29 

ne opravi poglobljene ocene učinka v 

zvezi z učinkom zasebnih storitev eCall in 

storitev z dodano vrednostjo na podlagi 

avtomobilskega sistema eCall, vgrajenega 

v nove avtomobile, na temeljno pravico do 

varstva podatkov, glede na še posebej 

vsiljivo naravo teh sistemov in tveganje, ki 

ga sami po sebi predstavljajo za varstvo 

podatkov in zasebnost, bi bilo treba 

podpirati moratorij za izvajanje teh 

storitev po vsej EU. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/77 

Predlog spremembe  77 
Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 1  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba vzpostavlja tehnične zahteve za 

ES-homologacijo vozil v zvezi z 

avtomobilskim sistemom eCall. 

Ta uredba vzpostavlja tehnične zahteve za 

ES-homologacijo vozil v zvezi z 

avtomobilskim sistemom eCall za klic v 

sili prek številke 112. 

 (Predlog spremembe velja za celotno 

besedilo.) 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/78 

Predlog spremembe  78 
Cornelis de Jong, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 2  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba se uporablja za vozila kategorij 

M1 in N1, kot so opredeljena v točkah 

1.1.1 in 1.2.1 Priloge II k 

Direktivi 2007/46/ES. 

V državah članicah, ki se odločijo uvesti 

sistem eCall, se ta uredba uporablja za 

vozila kategorij M1 in N1, kot so 

opredeljena v točkah 1.1.1 in 1.2.1 Priloge 

II k Direktivi 2007/46/ES. 

Or. en 

 

Obrazložitev 

Uvedba sistema eCall ne bi smela biti obvezna. 
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19.2.2014 A7-0106/79 

Predlog spremembe  79 
Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 3 – točka 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni 

sistem, ki se sproži bodisi samodejno s 

sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi 

ročno in ki prek mobilnih brezžičnih 

komunikacijskih omrežij prenese 

standardiziran minimalen sklop podatkov 

ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 

med potniki v vozilu in centrom za 

obveščanje; 

(1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni 

sistem, ki se sproži s posebnim ročnim 

gibom, ki prek mobilnih brezžičnih 

komunikacijskih omrežij prenese 

standardiziran minimalen sklop podatkov 

izključno za namen vzpostavitve avdio 

kanala prek številke 112 med potniki v 

vozilu in centrom za obveščanje; 

Or. en 



 

AM\1020244SL.doc  PE529.538v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

19.2.2014 A7-0106/80 

Predlog spremembe  80 
Cornelis de Jong 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 3 – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „avtomobilski sistem“ pomeni opremo 

v vozilu, skupaj s sredstvi za sprožitev, 

upravljanje in izvršitev prenosa klica v sili 

eCall preko javnega mobilnega 

brezžičnega komunikacijskega omrežja, ki 

zagotavlja povezavo med vozilom in 

sredstvom za izvedbo storitve eCall preko 

javnega mobilnega brezžičnega 

komunikacijskega omrežja. 

črtano 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0000/81 

Predlog spremembe  81 
Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova 

nova vozila izdelana tako, da se v primeru 

hude prometne nesreče na ozemlju Unije 

samodejno sproži klic v sili eCall na 

enotno evropsko številko za klic v sili 112. 

Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova 

nova vozila izdelana tako, da se v primeru 

hude prometne nesreče na ozemlju Unije 

po ročnem vklopu sistema eCall za klic v 

sili prek številke 112 samodejno sproži klic 

v sili eCall na enotno evropsko številko za 

klic v sili 112. 

Or. en 

 

 

 


