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ALTERAÇÕES 001-002 
apresentadas pela Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório
Inés Ayala Sender A8-0001/2015
Intercâmbio transfronteiras de informações relativas a 
infrações de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária

Proposta de diretiva (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No âmbito das Decisões Prüm, o 
tratamento de dados de registo de veículos 
que incluam dados pessoais está sujeito às 
disposições específicas sobre proteção de 
dados constantes do capítulo VI da 
Decisão 2008/615/JAI do Conselho. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade de aplicar essas 
disposições específicas a outros dados 
pessoais que são tratados para efeitos da 
presente diretiva, desde que assegurem 
que o tratamento dos dados relativos às 
infrações enumeradas no artigo 2.º da 
presente diretiva cumpre as disposições 
nacionais que transpõem a Diretiva 
95/46/CE.

Justificação

A presente alteração, que retoma o texto do Conselho e a sugestão apresentada pela 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, visa clarificar o novo regime de proteção de 
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dados que deve ser aplicado às infrações contempladas nesta Diretiva.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, o 
Reino da Dinamarca, a Irlanda e o Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 
Norte podem prolongar o prazo referido 
no dito parágrafo até …*.
_____________
* JO: inserir data correspondente a um 
ano após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Justificação

A presente alteração concede um prazo razoável de transposição para o direito nacional aos 
três Estados-Membros que se desvincularam da adoção e aplicação da Diretiva, 
permitindo-lhes avaliar a necessidade de adaptações legislativas, administrativas ou 
tecnológicas e concedendo, em simultâneo, tempo suficiente à Comissão para que apresente, 
até novembro de 2016, o relatório previsto, sem que se corra o risco de eventuais atrasos na 
apresentação de propostas futuras que visem reforçar a imposição transfronteiras da 
legislação sobre infrações de trânsito e melhorar a segurança rodoviária em todos os 
Estados-Membros. 


