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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-002 
predložené Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Správa
Inés Ayala Sender A8-0001/2015
Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou 
cestnej premávky

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

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a. V rámci prümských rozhodnutí 
podlieha spracúvanie údajov o evidencii 
vozidla, ktoré zahŕňajú osobné údaje, 
osobitným ustanoveniam o ochrane 
údajov stanoveným v kapitole VI 
rozhodnutia Rady 2008/615/SVV. V tomto 
ohľade by členské štáty mali mať takisto 
možnosť uplatňovať tieto osobitné 
ustanovenia na ďalšie osobné údaje, ktoré 
sa spracúvajú na účely tejto smernice, za 
predpokladu, že zabezpečia, aby 
spracúvanie údajov súvisiacich so 
všetkými priestupkami uvedenými v 
článku 2 tejto smernice bolo v súlade s 
vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa 
vykonáva smernica 95/46/ES.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa preberá text Rady a návrh európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov. Jeho účelom je objasniť nový režim ochrany údajov, ktorý sa má 
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uplatňovať na priestupky uvedené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého pododseku Dánske 
kráľovstvo, Írsko a Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska môžu 
predĺžiť lehotu uvedenú v tomto 
pododseku do ...*.
_____________
* Ú. v. vložte dátum jeden rok po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa trom členským štátom, ktoré sa rozhodli neuplatňovať túto 
smernicu, poskytuje primeraný čas na transpozíciu do vnútroštátneho práva pri zohľadnení 
akýchkoľvek potrebných vykonávacích právnych predpisov, administratívnych alebo 
technologických opatrení, pričom zároveň sa Komisii poskytuje dostatočný čas na to, aby do 
novembra 2016 predložila stanovenú správu a zamedzila akémukoľvek prípadnému 
omeškaniu v súvislosti s budúcimi návrhmi na posilnenie presadzovania cezhraničných 
dopravných priestupkov a zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky vo všetkých členských 
štátoch.


