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Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, 
свързани с безопасността по пътищата 

Предложение за директива (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) В рамката на решенията 
„Прюм“ при обработването на данни 
за регистрацията на превозни 
средства, съдържащи лични данни, се 
прилагат специфичните разпоредби 
относно защитата на данните, 
определени в глава VI от 
Решение 2008/615/ПВР на Съвета. В 
тази връзка държавите членки следва 
също така да могат да прилагат тези 
специфични разпоредби за други лични 
данни, които се обработват  за 
целите на настоящата директива, 
при условие че гарантират, че 
обработването на данни, свързани с 
всички нарушения, посочени в член 2 
от настоящата директива, е в 
съответствие с националните 
разпоредби за прилагане  на 
Директива 95/46/ЕО.
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Обосновка

Това изменение възпроизвежда  текста на Съвета и предложението, направено от 
Европейския надзорен орган по защита на данните.   То има за цел да изясни новите 
правила за защита на данните, които трябва да се прилагат по отношение на 
нарушенията, обхванати от настоящата директива.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
Кралство Дания, Ирландия и 
Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 
могат да удължат срока, посочен в 
първа алинея, до ...*.
_____________
*ОВ Моля, въведете датата: една 
година след влизане в сила на 
настоящата директива.

Обосновка

Настоящото изменение дава на трите държави членки, избрали да не прилагат 
директивата, разумен срок, за да могат да я транспонират в националното си 
законодателство, при отчитане на  законодателните разпоредби за прилагането и 
административните или техническите мерки, които са необходими, като 
същевременно предоставя достатъчно време на Комисията да представи до ноември 
2016 г. предвидения доклад и да избегне евентуални забавяния на бъдещи предложения 
за засилване на прилагането на разпоредбите за трансграничните пътнотранспортни 
нарушения и за подобряване на безопасността на движението по пътищата във 
всички държави членки.


