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19.2.2014 A7-0106/82 

Predlog spremembe  82 
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 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Proizvajalci dokažejo, da so nova vozila 

izdelana tako, da je klic v sili eCall na 

enotno evropsko številko za klic v sili 112 

mogoče sprožiti tudi ročno. 

Proizvajalci dokažejo, da so nova vozila 

izdelana tako, da je klic v sili eCall na 

enotno evropsko številko za klic v sili 112 

mogoče izbrati tudi ročno. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

19.2.2014 A7-0106/83 

Predlog spremembe  83 
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 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V skladu z Direktivo 95/46/ES in 

Direktivo 2002/58/ES proizvajalci 

zagotovijo, da vozilom, opremljenim z 

avtomobilskim sistemom eCall, ni mogoče 

slediti in da v normalnem stanju delovanja 

sistema za klice v sili eCall niso predmet 

stalnega sledenja. 

V skladu z Direktivo 95/46/ES in 

Direktivo 2002/58/ES proizvajalci 

zagotovijo, da vozilom, opremljenim z 

avtomobilskim sistemom eCall, ni mogoče 

slediti in da niso predmet sledenja. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/84 

Predlog spremembe  84 
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 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V avtomobilski sistem eCall se vgradijo 

tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, 

da se uporabnikom sistema eCall zagotovi 

želena raven varovanja zasebnosti ter 

potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje 

nadzorovanja in zlorab. 

V avtomobilski sistem za klic v sili eCall 

na številko za klic v sili 112 se vgradijo 

tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, 

da se uporabnikom sistema eCall zagotovi 

želena raven varovanja zasebnosti ter 

potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje 

nadzorovanja in zlorab. Mehanizem za 

ročno prekinitev delovanja sistema za klic 

v sili eCall na številko 112 se vgradi in 

nastavi kot privzeti operativni sistem. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/85 

Predlog spremembe  85 
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 6 – odstavek 3 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo 

uporabniki sistema eCall jasne in celovite 

informacije o obdelavi podatkov, ki jih 

prenaša avtomobilski sistem eCall, zlasti 

kar zadeva: 

3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo 

uporabniki sistema eCall predhodne, jasne 

in celovite informacije o obdelavi 

podatkov, ki se izvajajo za potrebe storitev 

za klic v sili eCall na številko 112 prek 

avtomobilskega sistema za klic v sili eCall 

na številko 112, zlasti kar zadeva: 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/86 

Predlog spremembe  86 
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 6 – odstavek 3 – točka f 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v 

avtomobilskem sistemu; 

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v 

avtomobilskem sistemu, tj. dobo, za katero 

bodo podatki shranjeni v avtomobilskem 

sistemu, ali, če to ni mogoče, merila, s 

katerimi se ta doba določi; v nobenem 

primeru se osebni podatki ne obdelujejo 

dlje, kot je potrebno za namen, za 

katerega so se obdelovali; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/87 

Predlog spremembe  87 
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 6 – odstavek 3 – točka i 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) druge potrebne dodatne informacije 

glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z 

zagotavljanjem zasebne storitve eCall 

in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo. 

(i) druge potrebne dodatne informacije 

glede obdelave osebnih podatkov. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/88 

Predlog spremembe  88 
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 6 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9, 

s katerimi podrobneje opredeli zahtevo o 

odsotnosti sledljivosti in sledenja ter 

o tehnologijah za boljše varovanje 

zasebnosti iz odstavka 1, pa tudi načine 

obdelave zasebnih podatkov in informacij 

o uporabnikih iz odstavka 3. 

4. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9, s 

katerimi podrobneje opredeli tehnologije 

za boljše varovanje zasebnosti iz 

odstavka 1. 

Or. en 

 


