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20.2.2014 A7-0106/89 

Predlog spremembe  89 
Juan Fernando López Aguilar 
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) V skladu s priporočili delovne 

skupine za varstvo podatkov iz člena 29, ki 

jih vsebuje „delovni dokument o varstvu 

podatkov in posledicah za zasebnost v 

okviru pobude eCall“, sprejet 

26. septembra 2006
9
, mora biti vsakršna 

obdelava osebnih podatkov prek 

avtomobilskega sistema eCall v skladu s 

pravili o varstvu podatkov iz 

Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov
10
 in iz Direktive 2002/58/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. julija 2002 o obdelavi osebnih 

podatkov in varstvu zasebnosti na področju 

elektronskih komunikacij (Direktiva o 

zasebnosti in elektronskih 

komunikacijah)
11
, zlasti zaradi zagotovitve, 

da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi 

sistemi eCall, v normalnem stanju 

delovanja sistema za klice v sili prek 

številke 112, ni mogoče slediti, da niso 

predmet stalnega sledenja in da minimalni 

sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski 

sistem eCall, zajema minimalne podatke, 

potrebne za ustrezno obravnavo klicev v 

sili. 

(13) Direktiva 95/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 

o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov
10
, Direktiva 2002/58/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 

julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 

varstvu zasebnosti na področju 

elektronskih komunikacij (Direktiva o 

zasebnosti in elektronskih 

komunikacijah)
11
, in člena 7 in 8 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah 

urejajo obdelavo osebnih podatkov, ki se 

izvaja v okviru te uredbe prek 

avtomobilskega sistema eCall ter pod 

nadzorom pristojnih organov držav članic, 

zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih 

imenujejo države članice v skladu s tema 

direktivama. Zagotovi se, da vozilom, 

opremljenim z avtomobilskimi sistemi 

eCall, v normalnem stanju delovanja 

sistema za klice v sili prek številke 112, ni 

mogoče slediti, da niso predmet stalnega 

sledenja, da se njihovi osebni podatki ne 

shranjujejo in da minimalni sklop 

podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem 

eCall, zajema minimalne podatke, potrebne 

za ustrezno obravnavo klicev v sili. Glede 

na soglasje osebe, na katero se podatki 

nanašajo, ali pogodbo med stranema 

lahko veljajo drugi pogoji za drug sistem 

za klic v sili, nameščen v vozilu poleg 
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avtomobilskega sistema eCall, vendar 

morajo biti v skladu z navedenima 

direktivama. 

________________ ________________ 

9 
1609/06/EN – WP 125. 

10
 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. 

10
 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. 

11
 UL L 201, 31.7.2002, str. 37. 

11
 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.  

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/90 

Predlog spremembe  90 
Juan Fernando López Aguilar 
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

 

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

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Ta uredba upošteva priporočila, ki 

jih je delovna skupina iz člena 29 objavila 

v svojem delovnem dokumentu o varstvu 

podatkov in posledicah za zasebnost v 

okviru pobude eCall z dne 26. septembra 

2006
1
. 

 ________________ 

 1 
1609/06/EN -WP 125. 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/91 

Predlog spremembe  91 
Juan Fernando López Aguilar 
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

 

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

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

Predlog uredbe 
Člen 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 6 Člen 6 

Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov 

 -1. Določbe te uredbe ne posegajo v 

Direktivo 95/46/ES in Direktivo 

2002/58/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta. Vsakršna obdelava osebnih 

podatkov prek avtomobilskega sistema 

eCall je v skladu s pravili o varstvu 

osebnih podatkov, določenih v teh 

direktivah. 

1. 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. 

1. Proizvajalci zagotovijo, da vozilom, 

opremljenim z avtomobilskim sistemom 

eCall, ni mogoče slediti in da v stanju 

delovanja sistema za klice v sili eCall niso 

predmet stalnega sledenja. 

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 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.  

2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje 

avtomobilski sistem za klice v sili eCall, 

mora zajemati minimalne informacije, ki 

so potrebne za ustrezno obravnavo klicev 

v sili. 

2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje 

avtomobilski sistem za klice v sili eCall, 

sestavljajo kvečjemu podatki, ki jih 

zahteva standard „Inteligentni transportni 

sistemi - e-Varnost - Minimalni nabor 

podatkov za elektronski klic v sili“ (EN 
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15722), in sicer ročno ali avtomatsko 

aktiviranje, razred vozila, vrsta 

uporabljenega goriva, časovni žig, 

natančen položaj, smer vožnje ter 

minimalno število pripetih varnostnih 

pasov. Avtomobilski sistem eCall ne sme 

poslati drugih podatkov. Minimalni sklop 

podatkov se ne hrani dlje kot je potrebno 

za ustrezno obravnavo klicev v sili, podatki 

pa se hranijo v obliki, ki omogoča popoln 

izbris.  

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 jasne in celovite 

informacije o obdelavi podatkov, ki jih 

prenaša avtomobilski sistem eCall, zlasti 

kar zadeva: 

(a) sklic na pravno podlago za obdelavo; (a) sklic na pravno podlago za obdelavo; 

(b) dejstvo, da je avtomobilski sistem eCall 

privzeto aktiviran; 

(b) dejstvo, da je avtomobilski sistem eCall 

privzeto aktiviran; 

(c) načine obdelave podatkov, ki jih izvaja 

avtomobilski sistem eCall; 

(c) načine obdelave podatkov, ki jih izvaja 

avtomobilski sistem eCall; 

(d) namen obdelave klica v sili eCall; (d) poseben namen obdelave klica v sili 

eCall; 

(e) vrste podatkov, ki se zbirajo in 

obdelujejo, ter prejemnike teh podatkov; 

(e) vrste podatkov, ki se zbirajo in 

obdelujejo, ter prejemnike teh podatkov; 

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v 

avtomobilskem sistemu; 

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v 

avtomobilskem sistemu ali, če to ni 

mogoče, merila za določitev tega obdobja; 

v nobenem primeru se osebni podatki ne 

obdelujejo dlje, kot je potrebno za namen, 

za katerega so se obdelovali; 

(g) dejstvo, da vozilo ni predmet stalnega 

sledenja; 

(g) dejstvo, da vozilo ni predmet sledenja, 

ki bi presegalo zbiranje minimalnega 

sklopa podatkov, potrebnih, da 

avtomobilski sistem eCall določi in 

posreduje lokacijo in smer potovanja 

vozila ob času poročanju o nesreči ter 

dejstvo, da so podatki za sledenje na 

napravi shranjeni le tako dolgo, kolikor je 

nujno potrebno za ta namen; 

(h) načine izvajanja pravic oseb, na katere 

se podatki nanašajo; 

(h) načine izvajanja pravic oseb, na katere 

se podatki nanašajo; kontaktne podatke 

upravljavca; 
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(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 sledljivosti in sledenja ter obdelave 

osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem 

zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev 

z dodano vrednostjo, za kar je potrebno 

izrecno soglasje uporabnika in skladnost z 

Direktivo 95/46/ES. Posebej je treba 

upoštevati dejstvo, da se obdelava 

podatkov prek avtomobilskega sistema 

eCall in prek zasebnih sistemov eCall 

lahko razlikuje od drugih storitev z 

dodano vrednostjo. 

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 po 

posvetovanju z evropskim nadzornikom za 

varstvo podatkov, s katerimi podrobneje 

opredeli tehnologije za boljše varovanje 

zasebnosti iz odstavka 1, zlasti način 

pridobivanja soglasja od uporabnika 

sistema eCall, način zagotavljanja njegove 

identifikacije, če vozilo uporablja več 

oseb, varnostne ukrepe, ki jih uvedejo 

ponudniki storitev eCall, da zagotovijo 

zakonito obdelavo podatkov in preprečijo 

nepooblaščen dostop, razkritje, 

spreminjanje ali izgubo obdelanih 

osebnih podatkov, pa tudi načine obdelave 

zasebnih podatkov in informacij o 

uporabnikih iz odstavka 3. 

 4a. Proizvajalci vozil poleg tega v tehnični 

dokumentaciji vozila navedejo podatke o 

avtomobilskih sistemih v skladu z 

odstavkom 3. Kupci ob nakupu vozila pri 

proizvajalcih in prodajnih posrednikih te 

podatke prejmejo tudi na listu z osnovnimi 

informacijami v preprostem, razumljivem 

jeziku. 

 4b. Da se prepreči zmeda v zvezi z 

določenimi nameni in dodano vrednostjo 

obdelave, se informacije iz odstavka 3 

uporabniku za avtomobilski sistem 

storitve eCall in za druge sisteme eCall 

zagotovijo ločeno pred uporabo sistema. 

 4c. Proizvajalci zagotovijo, da so 

avtomobilski sistem eCall, drug vgrajen 

sistem za klic v sili ter sistem za storitve z 
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dodano vrednostjo tehnično ločeni in da 

ni možna izmenjava osebnih podatkov. 

Neuporaba drugega sistema ali storitve z 

dodano vrednostjo ali če oseba, na katero 

se podatki nanašajo, ne da soglasja za 

obdelavo svojih osebnih podatkov za 

zasebno storitev, nima škodljivih učinkov 

na uporabo avtomobilskega sistema eCall 

in/ali uporabnika sistema eCall. 

Or. en 

Obrazložitev 

The amendments tabled reproduce amendments 5, 6, 10, 11, 12, 13 adopted by the LIBE 
Committee on 30 January 2014. They refer to the provisions of the Commission's proposal for 
which the Conference of Presidents on 9 January 2014 that LIBE was authorised to issue an 
opinion under Rule 50 as regards Article 6 and Recital 13, which exclusively deal with data 
protection. The amendments take account of the comments of the European Data Protection 
Supervisor (EDPS) and studies published by the Policy Department to address data 
protection concerns and ensure compliance with Union's data protection law and protect the 
fundamental right to data protection. 

 

 


