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færdselslovsovertrædelser

Forslag til direktiv (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Inden for rammerne af Prüm-
afgørelserne er behandling af oplysninger 
fra køretøjsregistre, som indeholder 
personoplysninger, underlagt de 
specifikke bestemmelser om 
databeskyttelse, der findes i kapitel 6 i 
Rådets afgørelse 2008/615/RIA. 
Medlemsstaterne bør også i den 
henseende have mulighed for at anvende 
disse specifikke bestemmelser på andre 
personoplysninger, der behandles i 
henhold til dette direktiv, forudsat at de 
sørger for, at behandlingen af oplysninger 
i forbindelse med alle de i artikel 2 i dette 
direktiv anførte overtrædelser også 
opfylder de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag, der genoptager Rådets tekst og det forslag, der blev fremsat af Den 
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Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, har til formål at gøre den nye 
databeskyttelsesordning, der skal finde anvendelse på de overtrædelser, som er omhandlet i 
dette direktiv, klarere.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra første afsnit kan 
Kongeriget Danmark, Irland og Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland forlænge den i nævnte afsnit 
omhandlede frist frem til …*.
EUT: Indsæt venligst datoen et år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver de tre medlemsstater, der fravalgte direktivet, en rimelig tid til at 
gennemføre administrative eller teknologiske ordninger i den nationale lovgivning under 
hensyntagen til al nødvendig gennemførelseslovgivning, samtidig med at det giver 
Kommissionen tilstrækkelig tid til senest i november 2016 at forelægge den planlagte rapport 
og undgå alle potentielle forsinkelser af fremtidige forslag om at styrke håndhævelsen af 
sanktioner for færdselslovsovertrædelser og forbedre færdselssikkerheden i alle 
medlemsstater.


