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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

19.2.2014 A7-0106/82 

Τροπολογία  82 

Cornelis de Jong 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 

ότι τα νέα οχήµατα κατασκευάζονται έτσι 

ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

αριθµό έκτακτης ανάγκης 112 να µπορεί 

επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα. 

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι τα νέα 

οχήµατα κατασκευάζονται έτσι ώστε η 

κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό 

έκτακτης ανάγκης 112 να µπορεί επίσης να 

πραγµατοποιείται χειροκίνητα. 
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19.2.2014 A7-0106/83 

Τροπολογία  83 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/EΚ και την 

οδηγία 2002/58/EΚ οι κατασκευαστές 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήµατα 

που είναι εξοπλισµένα µε το σύστηµα 

eCall επί του οχήµατος δεν είναι 

ανιχνεύσιµα και ότι δεν αποτελούν 

αντικείµενο συνεχούς εντοπισµού κατά 
την κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
τους αναφορικά µε το σύστηµα eCall. 

Σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/EΚ και την 

οδηγία 2002/58/EΚ οι κατασκευαστές 

εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα που είναι 

εξοπλισµένα µε το σύστηµα eCall επί του 

οχήµατος δεν είναι ανιχνεύσιµα και ότι δεν 

αποτελούν αντικείµενο εντοπισµού. 
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19.2.2014 A7-0106/84 

Τροπολογία  84 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 1 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το σύστηµα eCall επί του οχήµατος πρέπει 

να ενσωµατώνει τις τεχνολογίες που 

προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε 

να παρέχει στους χρήστες του συστήµατος 

eCall το επιθυµητό επίπεδο προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 

απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να 

προληφθούν φαινόµενα παρακολούθησης 

και καταχρήσεις. 

Το σύστηµα eCall επί του οχήµατος για 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθµό 
112 ενσωµατώνει τις τεχνολογίες που 

προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε 

να παρέχει στους χρήστες του συστήµατος 

eCall το επιθυµητό επίπεδο προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 

απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να 

προληφθούν φαινόµενα παρακολούθησης 

και καταχρήσεις. Εγκαθίσταται 
µηχανισµός για τη χειροκίνητη 
απενεργοποίηση του συστήµατος eCall 
για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον 
αριθµό 112, ο οποίος προγραµµατίζεται 
ώστε να συνιστά το προεπιλεγµένο 
λειτουργικό σύστηµα. 
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19.2.2014 A7-0106/85 

Τροπολογία  85 
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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 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι κατασκευαστές πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του 

συστήµατος eCall διαθέτουν σαφή και 

ολοκληρωµένη ενηµέρωση σχετικά µε την 

επεξεργασία των δεδοµένων που γίνεται 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 

οχήµατος, ιδίως όσον αφορά: 

3. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι 

χρήστες του συστήµατος eCall διαθέτουν 
εκ των προτέρων σαφή και ολοκληρωµένη 

ενηµέρωση σχετικά µε την επεξεργασία 

των δεδοµένων που γίνεται για τις 
υπηρεσίες κλήσης έκτακτης ανάγκης 
eCall στον αριθµό 112 που παρέχονται 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112, 
ιδίως όσον αφορά: 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/86 

Τροπολογία  86 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) το χρονικό όριο διακράτησης των 

δεδοµένων στο σύστηµα επί του οχήµατος· 

στ) το χρονικό όριο διακράτησης των 

δεδοµένων στο σύστηµα επί του οχήµατος, 
ήτοι τη διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδοµένων στο σύστηµα επί του 
οχήµατος ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα 
κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό της εν λόγω διάρκειας· σε 
κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδοµένα 
δεν µπορούν να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα από αυτό που απαιτείται για 
τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε 
επεξεργασία· 

Or. en 



 

AM\1020249EL.doc  PE529.538v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

19.2.2014 A7-0106/87 

Τροπολογία  87 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 
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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 – στοιχείο θ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

µε την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων για την παροχή ιδιωτικής 
υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας. 

θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

µε την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/88 

Τροπολογία  88 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει 

περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την 
απουσία µέσων ανιχνευσιµότητας και 
εντοπισµού καθώς και τις τεχνολογίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας 
των προσωπικών δεδοµένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 στις οποίες θα 

ορίσει περαιτέρω τις τεχνολογίες 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 

 

 


