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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-002 
které předložil Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpráva
Inés Ayala Sender A8-0001/2015
Přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu

Návrh směrnice (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Zpracování údajů o registraci 
vozidla obsahujících osobní údaje podléhá 
v rámci prümských rozhodnutí zvláštním 
ustanovením o ochraně údajů uvedeným 
v kapitole VI rozhodnutí Rady 
2008/615/SVV. V této souvislosti by 
členské státy měly mít rovněž možnost 
uplatňovat tato specifická ustanovení na 
jiné osobní údaje, které se zpracovávají 
pro účely této směrnice, pokud zajistí, aby 
zpracování údajů v souvislosti s delikty 
uvedenými v článku 2 této směrnice bylo 
v souladu s vnitrostátními ustanoveními, 
kterými se provádí směrnice 95/46/ES.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu, který přejímá znění Rady a návrh evropského 
inspektora ochrany údajů, je objasnit nový režim ochrany údajů, který se má uplatňovat 
u deliktů uvedených v této směrnici.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dánské království, Irsko a Spojené 
království Velké Británie a Severního 
Irska mohou odchylně od prvního 
pododstavce prodloužit lhůtu v něm 
uvedenou do dne ...*.
_____________
* Úř. věst.: Prosím vložte datum 1 rok po 
vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává třem členským státům, které požádaly o výjimku z této 
směrnice, přiměřený čas k jejímu provedení ve vnitrostátním právu se zřetelem na případné 
prováděcí předpisy a na správní nebo technická opatření a přitom poskytuje Komisi 
dostatečný čas k tomu, aby do listopadu 2016 předložila stanovenou zprávu, čímž se zabrání 
potenciálním průtahům v případě dalších návrhů zaměřených na posílení přeshraničního 
vymáhání trestů za dopravní delikty a na zlepšení bezpečnosti na silnicích ve všech členských 
státech.


