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Rejestracja osób podróżujących na pokładzie
statków pasażerskich
Mimo iż wody UE należą do najbezpieczniejszych na świecie, w sytuacji wyjątkowej organy
poszukiwawczo-ratownicze muszą natychmiast znać liczbę zaginionych osób. Aby ułatwić
prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych, Komisja Europejska zaproponowała digitalizację
rejestracji pasażerów statków wpływających do portów UE lub z nich wypływających. Przedmiotowy
wniosek stanowi część szerszego przeglądu unijnych przepisów prawnych dotyczących
bezpieczeństwa statków pasażerskich, który ma na celu uproszczenie istniejących przepisów i
zmniejszenie kosztów administracyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa
podróży morskiej.

Kontekst
Zgodnie z obowiązującą dyrektywą 98/41/WE przed wypłynięciem statku z portu należy policzyć i
zarejestrować pasażerów i załogę. W przypadku dłuższych podróży zapisywane są dodatkowe dane
dotyczące pasażerów, które są następnie przechowywane w systemie przedsiębiorstwa żeglugowego.
Oznacza to jednak, że w sytuacji nadzwyczajnej organ prowadzący działania poszukiwawczo-ratownicze musi
skontaktować się z armatorem, tracąc cenne minuty. Ponadto dane nie zawierają informacji na temat
obywatelstwa, co może utrudniać niesienie pomocy ofiarom i ich rodzinom. W dyrektywie nie są również
brane pod uwagę nowe technologie, takie jak system SafeSeaNet oraz narzędzie sprawozdawcze pełniące
rolę krajowego pojedynczego punktu kontaktowego, co prowadzi do podwójnej sprawozdawczości.

Wniosek Komisji Europejskiej
Komisja zaproponowała, by zamiast przechowywania informacji o pasażerach, przedsiębiorstwo żeglugowe
rejestrowało dane w postaci cyfrowej w krajowych pojedynczych punktach kontaktowych. Ponadto liczba
osób na pokładzie mogłaby być przekazywana tylko wyznaczonemu organowi za pośrednictwem systemu
automatycznej identyfikacji statków (AIS). Dane te byłyby bezpośrednio dostępne najpóźniej w ciągu 30
minut od wypłynięcia statku i powinny zawierać informacje na temat obywatelstwa pasażerów.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) przyjęła swoje sprawozdanie w dniu 11 kwietnia 2017 r. Zatwierdziła
tym samym zasady elektronicznego rejestrowania danych pasażerów, a ponadto umożliwiła operatorom
obsługującym krótsze trasy przekazywanie liczby osób znajdujących się na pokładzie za pośrednictwem
lokalnego systemu elektronicznego, pod warunkiem że będzie on zatwierdzony przez dane państwo
członkowskie. Oprócz informacji na temat obywatelstwa komisja zaproponowała także, by pasażerowie
podawali datę urodzenia, numer kontaktowy potrzebny w nagłych przypadkach oraz informacje na temat
szczególnych potrzeb opieki lub pomocy. Ponadto okres przechowywania informacji o pasażerach powinien
zostać skrócony, a dane osobowe powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu podróży lub wszelkich
czynności dochodzeniowych podejmowanych w przypadku wystąpienia incydentu.

Wynik negocjacji trójstronnych
Posiedzenia trójstronne z udziałem Parlamentu i Rady zakończyły się w dniu 14 czerwca 2017 r. Uzgodniono,
że liczbę osób na pokładzie należy zgłaszać w krajowym pojedynczym punkcie kontaktowym (w przyszłości
europejskim pojedynczym punkcie kontaktowym) lub wyznaczonemu organowi za pomocą systemu
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automatycznej identyfikacji statków (AIS) w ciągu 15 minut od wypłynięcia statku. Pod pewnymi warunkami
państwa członkowskie mogą przyznawać odstępstwa w odniesieniu do regularnych usług świadczonych na
krótkich trasach. Ponadto w okresie przejściowym trwającym sześć lat nadal mogą obowiązywać aktualne
systemy przekazywania danych dotyczących pasażerów do rejestru armatora lub do umiejscowionego na
lądzie systemu armatora. Dane osobowe, w tym obywatelstwo i data urodzenia, będą automatycznie
usuwane po zakończeniu rejsu lub czynności dochodzeniowych podejmowanych w przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek incydentu. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wprowadzenie nowych przepisów
do ich ustawodawstwa krajowego. W dniu 11 lipca 2017 r. komisja TRAN zatwierdziła tekst kompromisowy,
który zostanie poddany pod głosowanie podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0171(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: TRAN;
Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (ALDE,
Hiszpania). Więcej informacji można znaleźć w nocie
informacyjnej pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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