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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In het kader van de Prüm-
besluiten zijn op de verwerking van 
gegevens uit kentekenregisters die 
persoonsgegevens bevatten, de specifieke 
bepalingen inzake gegevensbescherming 
in hoofdstuk VI van Besluit 2008/615/JBZ 
van de Raad van toepassing. In dat 
verband moeten de lidstaten die specifieke 
bepalingen tevens kunnen toepassen op 
andere persoonsgegevens die in het kader 
van onderhavige richtlijn worden 
verwerkt, mits zij ervoor zorgen dat bij het 
verwerken van gegevens met betrekking 
tot alle in artikel 2 van deze richtlijn 
vermelde overtredingen de nationale 
bepalingen tot uitvoering van 
Richtlijn 95/46/EG in acht worden 
genomen.
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Motivering

Dit amendement, waarin de tekst van de Raad en de suggestie van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming is overgenomen, beoogt een verduidelijking van 
het nieuwe stelsel voor gegevensbescherming dat moet worden toegepast op de in deze 
richtlijn bedoelde overtredingen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea kunnen 
het Koninkrijk Denemarken, Ierland en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland de in die 
alinea genoemde termijn verschuiven 
naar …*.
_____________
*PB: gelieve als datum één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te voegen.

Motivering

Dit amendement biedt de drie lidstaten die bij deze richtlijn gebruik hebben gemaakt van de 
opt-out-regeling voldoende tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten en daarbij 
rekening te houden met alle nodige uitvoeringsbepalingen of administratieve en technische 
regelingen, en geeft de Commissie ook voldoende tijd om vóór november 2016 het voorziene 
verslag voor te leggen en eventuele vertraging te voorkomen bij toekomstige voorstellen om 
de handhaving in het geval van grensoverschrijdende verkeersdelicten aan te scherpen en de 
verkeersveiligheid in alle lidstaten te verbeteren.


