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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-002 
κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση
Inés Ayala Sender A8-0001/2015
Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με 
την οδική ασφάλεια

Πρόταση οδηγίας (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Στο πλαίσιο των αποφάσεων Prüm, 
η επεξεργασία των ΑΚΟ που περιέχουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υπόκειται στις ειδικές διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο VI της απόφασης 
2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν αυτές τις ειδικές διατάξεις 
σε άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, υπό τον 
όρο ότι διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία 
δεδομένων που σχετίζονται με όλες τις 
παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
2 της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται 
προς τις εθνικές διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κείμενο του Συμβουλίου και την πρόταση του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Αποσκοπεί στην διασάφηση του νέου καθεστώτος προστασίας 
των δεδομένων που πρέπει να εφαρμόζεται στις παραβάσεις που αφορά η εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
το Βασίλειο της Δανίας, η Ιρλανδία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας 
μπορούν να παρατείνουν την 
προβλεπόμενη σε αυτό ημερομηνία έως 
τις …*.
_____________
ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: ένα έτος 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει στα τρία κράτη μέλη που έχουν δικαίωμα αυτοεξαίρεσης από την 
οδηγία εύλογο χρονικό περιθώριο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, αναγκαίο για την κατάρτιση 
της νομοθεσίας εφαρμογής και των διοικητικών ή τεχνολογικών ρυθμίσεων. Παράλληλα 
παρέχει επαρκές χρονικό περιθώριο στην Επιτροπή, η οποία καλείται να υποβάλει την 
προβλεπόμενη έκθεση έως τον Νοέμβριο του 2016, ώστε να αποφύγει ενδεχόμενες 
καθυστερήσεις σε μελλοντικές προτάσεις για την ενίσχυση της επιβολής μέτρων σχετικά με 
διασυνοριακές τροχαίες παραβάσεις και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλα τα κράτη 
μέλη.


