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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των 

ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από 

λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 

2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από 

λιμένες των κρατών μελών 

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2016)0370), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0209/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

19ης Οκτωβρίου 20161, 

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (Α8-0168/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει, 

της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές 

τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.  

 

                                                 
1  ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 172. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα τελευταία 17 έτη, σημειώθηκε 

σημαντική τεχνολογική πρόοδος στα μέσα 

επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων 

σχετικά με τις κινήσεις πλοίων, η οποία 

κατέστησε δυνατή την χρήση συστημάτων 

αυτόματης αναγνώρισης (AIS) επί των 

πλοίων για την καλύτερη παρακολούθησή 

τους. Ως εκ τούτου, μειώθηκαν σημαντικά 

οι συναφείς δαπάνες εξοπλισμού για την 

εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών. Πολλά 

συστήματα υποχρεωτικής υποβολής 

αναφορών από τα πλοία έχουν θεσπιστεί 

κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών, 

σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που 

εγκρίθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό (ΔΝΟ). Το ενωσιακό και το 

εθνικό δίκαιο διασφαλίζουν ότι τα πλοία 

συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο 

πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων. 

(3) Τα τελευταία 17 έτη, σημειώθηκε 

σημαντική τεχνολογική πρόοδος στα μέσα 

επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων 

σχετικά με τις κινήσεις πλοίων, η οποία 

κατέστησε δυνατή την χρήση συστημάτων 

αυτόματης αναγνώρισης (AIS) επί των 

πλοίων για την καλύτερη παρακολούθησή 

τους. Ως εκ τούτου, μειώθηκαν σημαντικά 

οι συναφείς δαπάνες εξοπλισμού για την 

εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών. Πολλά 

συστήματα υποχρεωτικής υποβολής 

αναφορών από τα πλοία έχουν θεσπιστεί 

κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών, 

σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που 

εγκρίθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό (ΔΝΟ). Το ενωσιακό και το 

εθνικό δίκαιο διασφαλίζουν ότι τα πλοία 

συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο 

πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων. Τώρα 

θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος όσον 

αφορά την τεχνολογική καινοτομία, στη 

βάση των αποτελεσμάτων που έχουν 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής και με τη 

διασφάλιση ότι θα τηρείται πάντα το 

κριτήριο της ουδετερότητας. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η συλλογή, διαβίβαση και 

ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τα πλοία 

κατέστη δυνατή, απλουστεύτηκε και 

εναρμονίστηκε με την εθνική ενιαία θυρίδα 

που προβλέπεται στην οδηγία 2010/65/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου17 και το σύστημα SafeSeaNet 

(4) Η συλλογή, διαβίβαση και 

ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τα πλοία 

κατέστη δυνατή, απλουστεύτηκε και 

εναρμονίστηκε με την εθνική ενιαία θυρίδα 

που προβλέπεται στην οδηγία 2010/65/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου17 και το σύστημα SafeSeaNet 
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που προβλέπεται στην οδηγία 2002/59/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18. Οι πληροφορίες σχετικά με 

τους επιβαίνοντες που απαιτούνται βάσει 

της οδηγίας 98/41/ΕΚ πρέπει, συνεπώς, να 

καταχωρούνται στην εθνική ενιαία θυρίδα, 

η οποία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

ατυχήματος, θέτει τα δεδομένα στην άμεση 

διάθεση της αρμόδιας αρχής. 

που προβλέπεται στην οδηγία 2002/59/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18. Οι πληροφορίες σχετικά με 

τους επιβαίνοντες που απαιτούνται βάσει 

της οδηγίας 98/41/ΕΚ πρέπει, συνεπώς, να 

καταχωρούνται στην εθνική ενιαία θυρίδα, 

η οποία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

ατυχήματος, θέτει τα δεδομένα στην άμεση 

διάθεση της αρμόδιας αρχής. Τα δεδομένα 

αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

μόνο σκοπό την ασφάλεια των επιβατών 

και η διαχείρισή τους πρέπει να συνάδει 

με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με 

την προστασία των δεδομένων και της 

ιδιωτικής ζωής. 

_________________ _________________ 

17 Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις 

διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα 

πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου 

από λιμένες των κρατών μελών και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 

283, 29.10.2010, σ. 1). 

17 Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις 

διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα 

πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου 

από λιμένες των κρατών μελών και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 

283, 29.10.2010, σ. 1). 

18 Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία 

κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης 

της κυκλοφορίας των πλοίων και 

ενημέρωσης και την κατάργηση της 

οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

208, 5.8.2002, σ. 10). 

18 Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία 

κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης 

της κυκλοφορίας των πλοίων και 

ενημέρωσης και την κατάργηση της 

οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

208, 5.8.2002, σ. 10). 

 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με την αρχή της 

αναλογικότητας, οι μικρότεροι φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν χρησιμοποιούν 

ακόμη την εθνική ενιαία θυρίδα και 

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με την αρχή της 

αναλογικότητας, οι μικρότεροι φορείς 

εκμετάλλευσης που δεν χρησιμοποιούν 

ακόμη την εθνική ενιαία θυρίδα και 
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εκτελούν κυρίως πολύ μικρά εσωτερικά 

δρομολόγια μικρότερα των 20 ναυτικών 

μιλίων (δηλαδή, υποχρεούνται να 

καταχωρούν μόνο τον αριθμό των 

επιβαινόντων) πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα επιλογής του μέσου 

κοινοποίησης του εν λόγω αριθμού, είτε 

μέσω της εθνικής ενιαίας θυρίδας ή μέσω 

του AIS. 

εκτελούν κυρίως πολύ μικρά εσωτερικά 

δρομολόγια μικρότερα των 20 ναυτικών 

μιλίων (δηλαδή, υποχρεούνται να 

καταχωρούν μόνο τον αριθμό των 

επιβαινόντων) πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα επιλογής του μέσου 

κοινοποίησης του εν λόγω αριθμού, είτε 

μέσω της εθνικής ενιαίας θυρίδας ή του 

AIS, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού 

συστήματος εγκεκριμένου από το κράτος 

μέλος. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προσδιοριστεί ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που υποχρεούνται να αποστέλλουν τα 

δεδομένα μέσω της εθνικής ενιαίας θυρίδας ή μέσω του AIS. Προστίθεται η επιπλέον επιλογή 

ηλεκτρονικού συστήματος εγκεκριμένου από το κράτος μέλος για εκείνους τους φορείς μικρών 

δρομολογίων που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καμιά από τις προηγούμενες επιλογές, 

καθώς αυτό θα δημιουργούσε οργανωτικά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τη 

διάσωση ατόμων. 

 

Τροπολογία   4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η πρόοδος στη δημιουργία 

ενιαίων θυρίδων σε εθνικό επίπεδο πρέπει 

να αξιοποιηθεί ως ιδανικό θεμέλιο για τη 

μελλοντική δημιουργία ενιαίας θυρίδας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τροπολογία 5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα 

κράτη μέλη να διατηρήσουν τις 

ισχύουσες δυνατότητες μείωσης του 

ορίου των 20 ναυτικών μιλίων για την 

καταγραφή και την αναφορά του 

καταλόγου των προσώπων που 

επιβαίνουν στο σκάφος, 

περιλαμβανομένων των ταξιδίων κατά τα 
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οποία επιβατηγά σκάφη που μεταφέρουν 

μεγάλο αριθμό επιβατών πραγματοποιούν 

διαδοχικές στάσεις σε λιμένες που 

απέχουν λιγότερα από 20 ναυτικά μίλια 

μεταξύ τους, στη διάρκεια ενός ενιαίου 

μακρύτερου ταξιδιού.  Στις περιπτώσεις 

αυτές, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 

κράτη μέλη να μειώνουν το όριο των 20 

ναυτικών μιλίων, ώστε να καταγράφονται 

οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 

της παρούσας οδηγίας για επιβάτες που 

επιβιβάστηκαν στον πρώτο λιμένα ή 

στους ενδιάμεσους λιμένες. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προκειμένου να μειωθεί η αγωνία 

των συγγενών σε περίπτωση ατυχήματος 

και οι άσκοπες καθυστερήσεις όσον αφορά 

την προξενική βοήθεια και άλλες 

υπηρεσίες, τα δεδομένα που 

γνωστοποιούνται πρέπει να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια των 

επιβαινόντων. Ο κατάλογος των 

απαιτούμενων καταχωρίσεων δεδομένων 

για δρομολόγια πέραν των 20 ναυτικών 

μιλίων πρέπει να απλουστευθεί, να 

αποσαφηνιστεί και να εναρμονιστεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο με τις απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων στην εθνική ενιαία 

θυρίδα. 

(6) Προκειμένου να προσφέρονται 

έγκαιρα στους συγγενείς αξιόπιστες 

πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος, 

να περιοριστούν οι άσκοπες 

καθυστερήσεις όσον αφορά την προξενική 

βοήθεια και άλλες υπηρεσίες και να 

διευκολυνθούν οι διαδικασίες 

αναγνώρισης, τα δεδομένα που 

γνωστοποιούνται πρέπει να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια των 

επιβαινόντων. Ο κατάλογος των 

απαιτούμενων καταχωρίσεων δεδομένων 

για δρομολόγια πέραν των 20 ναυτικών 

μιλίων πρέπει να απλουστευθεί, να 

αποσαφηνιστεί και να εναρμονιστεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο με τις απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων στην εθνική ενιαία 

θυρίδα. 

 

Τροπολογία   7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Λαμβανομένων υπόψη των 

διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων 

καταχώρισης δεδομένων και το γεγονός ότι 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να συλλέγονται 

πριν τον απόπλου του πλοίου, η 

καθυστέρηση των 30 λεπτών που 

προβλέπεται επί του παρόντος από την 

οδηγία 98/41/ΕΚ πρέπει να θεωρείται η 

μέγιστη επιτρεπτή και να χρησιμοποιείται 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

(7) Λαμβανομένων υπόψη των 

διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων 

καταχώρισης δεδομένων και το γεγονός ότι 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να συλλέγονται 

πριν τον απόπλου του πλοίου, η 

καθυστέρηση των 30 λεπτών που 

προβλέπεται επί του παρόντος από την 

οδηγία 98/41/ΕΚ πρέπει να μειωθεί στα 10 

λεπτά, να θεωρείται η μέγιστη επιτρεπτή 

και να χρησιμοποιείται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Τροπολογία 8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών καταγραφής, πρέπει πάντα 

να δίνεται στους επιβάτες ενημερωτικό 

υλικό για τα μέτρα ασφαλείας στο σκάφος 

και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να εφαρμόζεται σε θαλαμηγούς ή σκάφη 

αναψυχής, μεταξύ άλλων και όταν έχουν 

ναυλωθεί κενά και δεν χρησιμοποιούνται 

στη συνέχεια στο πλαίσιο εμπορικών 

σκοπών για τη μεταφορά επιβατών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στο βαθμό που τα μέτρα 

συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 

εφαρμόζονται σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα20. Ειδικότερα, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται για τους σκοπούς της οδηγίας 

98/41/ΕΚ δεν θα πρέπει να υποβάλλονται 

σε επεξεργασία ούτε να χρησιμοποιούνται 

για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν 

πρέπει να διατηρούνται περισσότερο από 

όσο χρειάζεται για τους σκοπούς της 

οδηγίας 98/41/ΕΚ, όπως προβλέπεται σε 

αυτήν. 

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 

οδηγία 98/41/ΕΚ και την οδηγία 

2010/65/ΕΚ συνεπάγονται την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η επεξεργασία αυτή διέπεται 

από το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

και συγκεκριμένα από τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20α και 

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20β. Ειδικότερα, τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 

για τους σκοπούς της οδηγίας 98/41/ΕΚ 

ώστε να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις 

έρευνας και διάσωσης και την 

αποτελεσματική διαχείριση των 

συνεπειών ενός ατυχήματος δεν θα πρέπει 

να υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία ούτε να χρησιμοποιούνται για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν πρέπει 

να διατηρούνται περισσότερο από όσο 

χρειάζεται για τους συγκεκριμένους 

σκοπούς της οδηγίας 98/41/ΕΚ, όπως 

προβλέπεται σε αυτήν. Κατά συνέπεια, τα 

προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 

διαγράφονται αυτομάτως και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την 

ασφαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού του 

σκάφους ή, κατά περίπτωση, αφού 

ολοκληρωθεί η διερεύνηση ή η δικαστική 

διαδικασία σε συνέχεια ενός ατυχήματος 

ή μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

__________________ __________________ 

20 Ειδικότερα, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

XXX/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της XXX (να 

προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία 

μετά την επίσημη έκδοση), για την 

προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (γενικός κανονισμός για την 
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προστασία δεδομένων) (να προστεθεί 

παραπομπή στην ΕΕ μετά την επίσημη 

έκδοση) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους 

οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 

με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, 

σ. 1). 

 20α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 

4.5.2016, σ. 1). 

 20β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 

σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 

8, 12.1.2001, σ. 1). 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Τα δεδομένα των κοινοποιήσεων 

εξαίρεσης και των αιτήσεων παρέκκλισης 

από πλευράς των κρατών μελών, καθώς 

και τα δεδομένα που συλλέγονται από τις 

διάφορες υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, 
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πρέπει να εναρμονίζονται και να 

συντονίζονται όπως αρμόζει, προκειμένου 

να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των 

δεδομένων αυτών. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να 

ενισχυθεί η διαφάνεια, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξαίρεση, 

κατά περίπτωση, τροποποιήσεων των 

διεθνών πράξεων από το πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας και για τη θέσπιση 

των όρων πρόσβασης στη βάση δεδομένων 

που τηρεί η Επιτροπή για την καταχώριση 

των κοινοποιήσεων απαλλαγών που 

υποβάλλουν τα κράτη μέλη και των 

αιτημάτων παρέκκλισης. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. 

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 

τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 

και αυτοί έχουν συστηματική πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

(14) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις και οι τεχνολογικές καινοτομίες 

σε διεθνές επίπεδο και να ενισχυθεί η 

διαφάνεια, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την εξαίρεση, κατά 

περίπτωση, τροποποιήσεων των διεθνών 

πράξεων από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας και για τη θέσπιση των 

όρων πρόσβασης στη βάση δεδομένων που 

τηρεί η Επιτροπή για την καταχώριση των 

κοινοποιήσεων απαλλαγών που 

υποβάλλουν τα κράτη μέλη και των 

αιτημάτων παρέκκλισης. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. 

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 

τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 

και αυτοί έχουν συστηματική πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ενόψει της ολοκλήρωσης του 

κύκλου παρακολούθησης στο πλαίσιο των 

επισκέψεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την 

εφαρμογή της οδηγίας 98/41/ΕΚ το 

αργότερο εντός [επτά ετών από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο] και να 

υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την 

Επιτροπή για τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών για την εν 

λόγω την αξιολόγηση. 

(15) Ενόψει της ολοκλήρωσης του 

κύκλου παρακολούθησης στο πλαίσιο των 

επισκέψεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την 

εφαρμογή της οδηγίας 98/41/ΕΚ το 

αργότερο εντός [δύο ετών από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο] και να 

υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την 

Επιτροπή για τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών για την εν 

λόγω την αξιολόγηση. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 2 – περίπτωση 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

–  «προστατευμένη θαλάσσια 

περιοχή»: θαλάσσια περιοχή στην οποία 

επιτρέπεται η εκτέλεση δρομολογίων από 

πλοία της κατηγορίας Δ που 

απαριθμούνται σύμφωνα το άρθρο 4 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ,»· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Αιτιολόγηση 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

 

Τροπολογία  15 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού 

πλοίου, ο αριθμός των επιβαινόντων 

ανακοινώνεται στον κυβερνήτη του 

επιβατηγού πλοίου και καταχωρίζεται στην 

ενιαία θυρίδα που έχει θεσπιστεί δυνάμει 

του άρθρου 5 της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου* ή τίθεται στη διάθεση της 

αρμόδιας αρχής μέσω του συστήματος 

αυτόματης αναγνώρισης. 

Πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού 

πλοίου, ο αριθμός των επιβαινόντων 

ανακοινώνεται στον κυβερνήτη του 

επιβατηγού πλοίου και καταχωρίζεται στην 

ενιαία θυρίδα που έχει θεσπιστεί δυνάμει 

του άρθρου 5 της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου* ή τίθεται με άλλον τρόπο στη 

διάθεση της αρμόδιας αρχής μέσω του 

συστήματος αυτόματης αναγνώρισης. 

 Έως την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 

δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας τροποποίησης οδηγίας], στις 

περιπτώσεις που το δρομολόγιο είναι 

μικρότερο ή ίσο των 20 ναυτικών μιλίων, 

ο αριθμός των επιβαινόντων μπορεί, κατά 

παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, να 

τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής 

μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος, 

υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα έχει 

εγκριθεί από το κράτος μέλος και είχε 

ήδη τεθεί σε λειτουργία πριν από [να 

συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προσδιοριστεί ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που υποχρεούνται να αποστέλλουν τα 

δεδομένα μέσω της εθνικής ενιαίας θυρίδας ή μέσω του AIS. Προστίθεται η επιπλέον επιλογή 

ηλεκτρονικού συστήματος εγκεκριμένου από το κράτος μέλος (που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία) 

για εκείνους τους φορείς εκμετάλλευσης που εκτελούν μικρά δρομολόγια και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν καμιά από τις δύο προηγούμενες επιλογές, καθώς αυτό θα δημιουργούσε 

οργανωτικά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τη διάσωση προσώπων. Στόχος 

της τροπολογίας αυτής είναι να αποσαφηνιστεί η αρχική ιδέα της τροπολογίας αριθ. 10 του 

σχεδίου έκθεσης. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- το έτος γέννησης, - η ημερομηνία γέννησης, 

Αιτιολόγηση 

Το έτος γέννησης δεν αποτελεί επαρκές στοιχείο για την ορθή ταυτοποίηση των ατόμων που 

επιβαίνουν σε μεγάλο επιβατηγό πλοίο. Επιπλέον, η ακριβής ημερομηνία γέννησης είναι 

απαραίτητη και από την ιατρική σκοπιά για την περίπτωση μικρών παιδιών. Εξάλλου, είναι 

σκόπιμη η εναρμόνιση των εν λόγω δεδομένων με δεδομένα που παρέχονται ήδη με άλλα 

έντυπα. (Στα έντυπα FAL απαιτείται η αναγραφή της ακριβούς ημερομηνίας γέννησης). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4  

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -  αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας 

για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιβάτη· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εφόσον παρέχονται οικειοθελώς 

από τον επιβάτη, πληροφορίες σχετικά με 

την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που 

χρειάζεται ο επιβάτης σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

– πληροφορίες σχετικά με την ειδική 

φροντίδα που θα μπορούσε να χρειαστεί 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 
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Οδηγία 98/41/ΕΚ  

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται 

πριν την αναχώρηση και καταχωρούνται 

στην ενιαία θυρίδα που έχει συσταθεί 

δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 

2010/65/ΕΕ κατά την αναχώρηση του 

επιβατηγού πλοίου και σε κάθε περίπτωση 

το αργότερο εντός τριάντα λεπτών μετά 

την αναχώρηση. 

2. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται 

πριν την αναχώρηση και καταχωρούνται 

στην ενιαία θυρίδα που έχει συσταθεί 

δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 

2010/65/ΕΕ κατά την αναχώρηση του 

επιβατηγού πλοίου και σε κάθε περίπτωση 

το αργότερο εντός δέκα λεπτών μετά την 

αναχώρηση. 

Τροπολογία 20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει 

να υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε να 

χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν 

υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε 

χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό πέρα από την ασφάλεια των 

επιβατών, η διαχείρισή τους 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της Ένωσης περί προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και της ιδιωτικής ζωής και διαγράφονται 

αυτομάτως και χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση μόλις πάψουν να είναι 

αναγκαία. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οσάκις το απαιτούν οι διατάξεις των Οσάκις το απαιτούν οι διατάξεις των 
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άρθρων 4 και 5 της παρούσας οδηγίας, 

όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την 

ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου 

ορίζουν αρμόδιο για την καταγραφή των 

επιβατών, υπεύθυνο για την καταχώριση 

των αναφερόμενων στις εν λόγω διατάξεις 

πληροφοριών στην ενιαία θυρίδα που έχει 

συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της 

οδηγίας 2010/65/ΕΕ ή για να τις καθιστά 

διαθέσιμες μέσω του συστήματος 

αυτόματης αναγνώρισης. 

άρθρων 4 και 5 της παρούσας οδηγίας, 

όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την 

ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου 

ορίζουν αρμόδιο για την καταγραφή των 

επιβατών, υπεύθυνο για την καταχώριση 

των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τα 

εν λόγω άρθρα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προσδιοριστεί ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που υποχρεούνται να αποστέλλουν τα 

δεδομένα μέσω της εθνικής ενιαίας θυρίδας ή μέσω του AIS. Προστίθεται η επιπλέον επιλογή 

ηλεκτρονικού συστήματος εγκεκριμένου από το κράτος μέλος (που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία) 

για εκείνους τους φορείς εκμετάλλευσης που εκτελούν μικρά δρομολόγια και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν καμιά από τις δύο προηγούμενες επιλογές, καθώς αυτό θα δημιουργούσε 

οργανωτικά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τη διάσωση προσώπων. Στόχος 

της τροπολογίας αυτής είναι να αποσαφηνιστεί η αρχική ιδέα της τροπολογίας 15 του σχεδίου 

έκθεσης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 δεν διατηρούνται από την 

εταιρεία περισσότερο από όσο χρειάζεται 

για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

δηλαδή έως ότου τα δεδομένα 

καταχωρισθούν ενιαία θυρίδα που έχει 

συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της 

οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Με την επιφύλαξη 

άλλων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, 

οι πληροφορίες διαγράφονται όταν δεν 

είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό 

αυτό. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 δεν διατηρούνται από την 

εταιρεία περισσότερο από όσο χρειάζεται 

για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

δηλαδή έως ότου τα δεδομένα 

καταχωρισθούν ενιαία θυρίδα που έχει 

συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της 

οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Με την επιφύλαξη 

άλλων ειδικών υποχρεώσεων υποβολής 

εκθέσεων που επιβάλλει η ενωσιακή ή η 

εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων και για 

στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες 

διαγράφονται αυτομάτως και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν δεν 
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είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό 

αυτό. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της 

σχετικής τεχνολογίας και το κόστος 

εφαρμογής, κάθε εταιρεία εφαρμόζει 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του 

άρθρου 5 από την τυχαία ή αθέμιτη 

διαγραφή τους ή την τυχαία απώλεια, την 

παραποίηση, την άνευ αδείας 

κοινοποίησή τους ή την άνευ αδείας 

πρόσβαση σε αυτά. 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία αριθ. 8 της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 53 παράγραφος 4. Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 

ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Η πρόταση της Επιτροπής το 

αναγνωρίζει αυτό, εφόσον δέχεται ότι δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση όσον αφορά την 

προσβασιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προτεινόμενη διατύπωση έχει 

ληφθεί από την οδηγία 95/46/ΕΚ και την πράξη που την αντικαθιστά, δηλαδή τον κανονισμό 

2016/679. Το άρθρο 11 της οδηγίας 98/41, που αντικαθίσταται εδώ από ένα νέο άρθρο 11, 

περιείχε την υποχρέωση αυτή, η οποία διαγράφηκε στην πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν 

να επανενσωματωθεί. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα) 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - παρεμβάλλεται το ακόλουθο 



 

PE597.720v02-00 20/36 RR\1123918EL.docx 

EL 

στοιχείο β α): 

 «β α) Τα κράτη μέλη των λιμένων 

αναχώρησης μπορούν να εξαιρούν από τη 

υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 2 επιβατηγά πλοία που 

εκτελούν τακτικούς πλόες, εξ ολοκλήρου 

σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, 

διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας 

μεταξύ λιμένων.» 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η εξαίρεση για να διασφαλιστεί ότι η αναθεώρηση της οδηγίας δεν 

θα επιβαρύνει με αδικαιολόγητο φόρτο εταιρείες που εκτελούν τακτικούς πλόες διάρκειας 

μικρότερης της μίας ώρας εξ ολοκλήρου σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, όπως ορίζεται 

στην οδηγία 98/41/ΕΚ. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 δεν 

διατηρούνται από τα κράτη μέλη 

περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δηλαδή: 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 

διατηρούνται από τα κράτη μέλη: 

 

Τροπολογία 26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων, οι πληροφορίες 

διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον 

απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς· 

Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών 

υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 

επιβάλλει η ενωσιακή ή η εθνική 

νομοθεσία, μεταξύ άλλων και για 

στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες 
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διαγράφονται αυτομάτως και χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν δεν 

είναι πλέον απαραίτητες για τον σκοπό 

αυτόν. 

Τροπολογία 27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέα) 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 11α 

 1.  Η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας διενεργείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

 2.  Η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 

και τους οργανισμούς της Ένωσης 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας 

διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001, όπως συμβαίνει και 

για την ενιαία θυρίδα και το SafeSeaNet.» 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία αριθ. 10 της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 53 παράγραφος 4. Νομική συνοχή με την οδηγία 2010/65, η οποία περιέχει παρόμοια 

διάταξη. Ταιριάζει επίσης με την αιτιολογική σκέψη 10. Πράγματι, η ενιαία θυρίδα και το 

SafeSeaNet βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στα άρθρα 9 και 12 ανατίθεται στην 

Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στα άρθρα 9 και 12 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών, με 

δυνατότητα παράτασης, από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 14 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας και υποβάλλει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

το αργότερο εντός [επτά ετών από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο]. 

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας και υποβάλλει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

το αργότερο εντός [δύο ετών από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο].». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Ιστορικό 

 

Η πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την 

καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 

αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού 

πλαισίου (REFIT) της Επιτροπής. 

 

Στην έκθεση που καταρτίστηκε συνεπεία του εν λόγω ελέγχου καταλληλότητας, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ είναι σε γενικές γραμμές 

επαρκές για τον σκοπό αυτό και έχει οδηγήσει σε βελτίωση της ασφάλειας, ωστόσο υπάρχει 

περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την απλούστευση και τη διασαφήνιση των σχετικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων. 

  

Συνεπώς, στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να επικαιροποιηθούν, να διασαφηνιστούν και 

να απλοποιηθούν οι υφιστάμενες απαιτήσεις για τη μέτρηση και την καταγραφή των 

επιβατών και του πληρώματος επιβατηγών πλοίων, ενώ ταυτόχρονα να βελτιωθεί το επίπεδο 

ασφαλείας. Γίνονται προσπάθειες για την εξάλειψη τυχόν επικάλυψης στις υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων και για την αποφυγή δυσανάλογων απαιτήσεων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει ώθηση σε πολλές βελτιώσεις στον τομέα της 

θαλάσσιας ασφάλειας στην ΕΕ, στο έργο του επί τριών δεσμών μέτρων για τη θαλάσσια 

ασφάλεια στην ΕΕ. Επίσης, ζήτησε ρητά νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της 

νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. 

 

Η πρόταση της Επιτροπής 

  

Η προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ θεσπίζει την απαίτηση για ψηφιακή 

καταγραφή και κοινοποίηση των δεδομένων των επιβατών μέσω εναρμονισμένων 

διοικητικών διαδικασιών (η επονομαζόμενη εθνική ενιαία θυρίδα που θεσπίστηκε δυνάμει 

της οδηγίας 2010/65/ΕΕ) για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το ισχύον σύστημα για τα δεδομένα των επιβαινόντων, που 

προβλέπει την αποθήκευση των δεδομένων στο μητρώο των επιχειρήσεων, θα 

αντικατασταθεί από την καταχώρηση τους σε ηλεκτρονικό σύστημα και την άμεση διαβίβασή 

τους στη εθνική ενιαία θυρίδα. Η εν λόγω πρόταση προσφέρει επίσης ευελιξία όσον αφορά 

τους φορείς εκμετάλλευσης μικρότερων δρομολογίων. Μια εναλλακτική πρόταση για σκάφη 

που λειτουργούν χωρίς υπολογιστικά συστήματα ή σύνδεση στο διαδίκτυο είναι η διαβίβαση 

του αριθμού των επιβαινόντων μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) του 

σκάφους. 

 

Η πρόταση θεσπίζει μια νέα πληροφορία: την ιθαγένεια των επιβαινόντων, βάσει υπεύθυνης 

δήλωσης.  Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να διατηρούνται έως την 

ολοκλήρωση του ταξιδιού με ασφάλεια,  ή, σε περίπτωση ατυχήματος, έως την ολοκλήρωση 
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της δικαστικής διαδικασίας. 

  

Επίσης, η πρόταση αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, διευκρινίζοντας τον 

τρόπο ερμηνείας του κατώτατου ορίου των 20 ναυτικών μιλίων και τον τρόπο καθορισμού 

της «θαλάσσιας περιοχής Δ» σε εκβολές και σε λιμάνια. 

  

Η πρόταση δεν συνοδεύεται μεν από εκτίμηση επιπτώσεων, επισυνάπτεται όμως το έγγραφο 

εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και ένα σχέδιο υλοποίησης. Τα έγγραφα αυτά 

καθορίζουν λεπτομερώς τους λόγους για τις προτεινόμενες αλλαγές, αξιολογούν τον 

αντίκτυπο ορισμένων από αυτές και συνοψίζουν την ανταλλαγή ιδεών με τα κράτη μέλη και 

τα ενδιαφερόμενα μέρη από το στάδιο της διαβούλευσης  Περιλαμβάνεται επίσης ένα 

χρονοδιάγραμμα για τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίηση και δράσεις υποστήριξης. 

 

Η θέση της εισηγήτριας 

 

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Επιτροπής να 

επικαιροποιήσει, να αποσαφηνίσει και να απλουστεύσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις στην 

παρούσα οδηγία και επίσης ζητεί συντονισμό και εναρμόνιση για σκοπούς μέγιστης 

αποτελεσματικότητας. 

 

Η παρούσα αναθεώρηση έχει ως στόχο να βελτιώσει και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενιαία 

αγορά στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.  

 

Η τεχνολογική καινοτομία λαμβάνει χώρα πολύ ταχύτερα από ό,τι νομίζαμε και, συνεπώς, θα 

πρέπει να διασφαλίσουμε την ουδετερότητά της. 

 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ψηφιακή υποβολή δεδομένων που προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω της εθνικής ενιαίας θυρίδας σε περίπτωση δρομολογίου που υπερβαίνει τα 20 

μίλια. Είναι επίσης της άποψης ότι η πρόοδος στην ανάπτυξη ενιαίων θυρίδων σε εθνικό 

επίπεδο αποτελεί ιδανικό θεμέλιο για τη μελλοντική δημιουργία ευρωπαϊκής ενιαίας θυρίδας. 

Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής πρέπει να υπάρχει περιθώριο ευελιξίας για 

φορείς εκμετάλλευσης που εκτελούν πιο σύντομα δρομολόγια και ως εκ τούτου η εισηγήτρια 

προτείνει μια τρίτη δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος εγκεκριμένου από το κράτος 

μέλος. Τούτο θα αποτρέψει τη στρέβλωση της δραστηριότητάς τους και θα διασφαλίσει την 

ασφάλεια όσον αφορά το ενδεχόμενο ανάγκης για διάσωση, που συχνά αντιμετωπίζεται σε 

τοπικό επίπεδο. 

 

Ένα άλλο σημείο που επιθυμεί να θίξει η εισηγήτρια είναι η ανάγκη για βαθύτερη προστασία 

των δεδομένων των επιβαινόντων, τα οποία θα διαγράφονται αυτομάτως όταν οι πληροφορίες 

δεν θα είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς της οδηγίας, δηλαδή την ασφάλεια των 

επιβαινόντων και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αναζήτησης και διάσωσης. 

 

Επίσης, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών σχετικά 

με την ειδική φροντίδα ή βοήθεια που οι επιβαίνοντες μπορεί να χρειαστούν σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή επιχείρησης διάσωσης. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με 

την πλήρη ημερομηνία γέννησης, την ιθαγένεια (σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής) 

και άλλα στοιχεία που απαιτούνται θα συλλέγονται πριν την αναχώρηση και θα 

καταχωρούνται στην ενιαία θυρίδα, που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 
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2010/65/ΕΕ, κατά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο εντός δέκα λεπτών μετά την αναχώρηση. Η εισηγήτρια προτείνει τη μείωση των 

τριάντα λεπτών που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Όσον αφορά την εξουσία της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η 

εισηγήτρια συμφωνεί με τη χρήση του εν λόγω εργαλείου, αλλά προτείνει η εξουσία αυτή να 

χορηγείται για διάστημα πέντε ετών με δυνατότητα παράτασης, και όχι επ’ αόριστον, όπως 

ορίζει η πρόταση της Επιτροπής.  

 

Ομοίως, μειώνεται σε τρεις μήνες το χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή 

για να εξετάσει κατά πόσο η απόφαση που υποβάλλεται από κράτος μέλος σχετικά με 

απαλλαγή από υποχρεώσεις δεν είναι αιτιολογημένη ή θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

συνέπειες στον ανταγωνισμό, και για να ζητήσει με εκτελεστική πράξη από το κράτος μέλος 

να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την απόφασή του. 

 

Τέλος, η εισηγήτρια προσθέτει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας και να υποβάλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους συννομοθέτες 

το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 

παράγραφος 1, μειώνει δηλαδή το χρονικό διάστημα που είχε προτείνει η Επιτροπή, που ήταν 

επτά έτη. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων 

που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των 

κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής 

δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών 

(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Stevens 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 

τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προκειμένου να μειωθεί η αγωνία 

των συγγενών σε περίπτωση ατυχήματος 

και οι άσκοπες καθυστερήσεις όσον αφορά 

την προξενική βοήθεια και άλλες 

υπηρεσίες, τα δεδομένα που 

γνωστοποιούνται πρέπει να περιλαμβάνουν 

(6) Προκειμένου να προσφέρονται 

έγκαιρα στους συγγενείς αξιόπιστες 

πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος 

και να περιοριστούν οι άσκοπες 

καθυστερήσεις όσον αφορά την προξενική 

βοήθεια και άλλες υπηρεσίες, τα δεδομένα 
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πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια των 

επιβαινόντων. Ο κατάλογος των 

απαιτούμενων καταχωρίσεων δεδομένων 

για δρομολόγια πέραν των 20 ναυτικών 

μιλίων πρέπει να απλουστευθεί, να 

αποσαφηνιστεί και να εναρμονιστεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο με τις απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων στην εθνική ενιαία 

θυρίδα. 

που γνωστοποιούνται πρέπει να 

περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

την ιθαγένεια των επιβαινόντων. Ο 

κατάλογος των απαιτούμενων 

καταχωρίσεων δεδομένων για δρομολόγια 

πέραν των 20 ναυτικών μιλίων πρέπει να 

απλουστευθεί, να αποσαφηνιστεί και να 

εναρμονιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο 

με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στην 

εθνική ενιαία θυρίδα. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στο βαθμό που τα μέτρα 

συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 

εφαρμόζονται σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα20. Ειδικότερα, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται για τους σκοπούς της οδηγίας 

98/41/ΕΚ δεν θα πρέπει να υποβάλλονται 

σε επεξεργασία ούτε να χρησιμοποιούνται 

για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν 

πρέπει να διατηρούνται περισσότερο από 

όσο χρειάζεται για τους σκοπούς της 

οδηγίας 98/41/ΕΚ, όπως προβλέπεται σε 

αυτήν. 

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 

οδηγία 98/41/ΕΚ και την οδηγία 

2010/65/ΕΚ συνεπάγονται την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η επεξεργασία αυτή διέπεται 

από το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

και συγκεκριμένα από τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

από τον κανονισμό αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου , που εφαρμόζεται στην 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία καταγράφονται στην 

ενιαία θυρίδα και το SafeSeaNet.  

Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 

σκοπούς της οδηγίας 98/41/ΕΚ ώστε να 

διευκολύνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης και την αποτελεσματική 

διαχείριση των συνεπειών ενός 

ατυχήματος δεν θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 

ούτε να χρησιμοποιούνται για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν πρέπει 

να διατηρούνται περισσότερο από όσο 

χρειάζεται για τους συγκεκριμένους 

σκοπούς της οδηγίας 98/41/ΕΚ, όπως 

προβλέπεται σε αυτήν. Κατά συνέπεια, τα 
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προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 

καταστρέφονται αμέσως μετά την 

ασφαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού του 

σκάφους, ή αφού ολοκληρωθεί η έρευνα ή 

η δικαστική διαδικασία σε συνέχεια ενός 

ατυχήματος ή μιας κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης. 

_______________ __________________ 

20 Ειδικότερα, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

XXX/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της XXX (να 

προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία 

μετά την επίσημη έκδοση), για την 

προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων) (να προστεθεί 

παραπομπή στην ΕΕ μετά την επίσημη 

έκδοση) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους 

οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 

με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 

1). 

 

 20α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 

4.5.2016, σ. 1). 

 20β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 

σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 

8, 12.1.2001, σ. 1). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- το έτος γέννησης, - η ημερομηνία γέννησης, 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - ο «συνήθης τόπος διαμονής» 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει 

να υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε να 

χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό.· 

3. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν 

υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε να 

χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 

κατά τη στιγμή της συλλογής των 

πληροφοριών δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, προσφέρονται από την εταιρεία η 

οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της 

λειτουργίας επιβατηγού σκάφους, σε κάθε 

πρόσωπο που επιβαίνει στο εν λόγω 

επιβατηγό σκάφος, οι πληροφορίες που 

ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, σε 

συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και 

εύκολα προσβάσιμη μορφή και 

χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 

διατύπωση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 δεν διατηρούνται από την 

εταιρεία περισσότερο από όσο χρειάζεται 

για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

δηλαδή έως ότου τα δεδομένα 

καταχωρισθούν ενιαία θυρίδα που έχει 

συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της 

οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Με την επιφύλαξη 

άλλων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, 

οι πληροφορίες διαγράφονται όταν δεν 

είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό 

αυτό. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 δεν διατηρούνται από την 

εταιρεία περισσότερο από όσο χρειάζεται 

για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

δηλαδή έως ότου τα δεδομένα 

καταχωρισθούν ενιαία θυρίδα που έχει 

συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της 

οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Με την επιφύλαξη 

άλλων ειδικών υποχρεώσεων υποβολής 

εκθέσεων που επιβάλλει η ενωσιακή ή η 

εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων και για 

στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες 

διαγράφονται αμέσως όταν δεν είναι πλέον 

απαραίτητες για το σκοπό αυτό. 
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Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση «με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων» που προστέθηκε 

στην πρόταση δεν προσφέρει ασφάλεια δικαίου, διότι δεν προσδιορίζει ποιες άλλες υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων υφίστανται, σε ποια νομική βάση στηρίζονται και ποιους σκοπούς 

εξυπηρετούν.  Η πρόταση τροποποίησης υποβλήθηκε από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

των Δεδομένων, στη γνωμοδότησή του, για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της 

σχετικής τεχνολογίας και το κόστος 

εφαρμογής, κάθε εταιρεία εφαρμόζει 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται 

επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 5 από 

την τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή 

την τυχαία απώλεια, μεταβολή, 

κοινολόγηση άνευ αδείας ή πρόσβαση σε 

τέτοια δεδομένα που αποθηκεύτηκαν, 

διαβιβάστηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο 

τρόπο σε επεξεργασία. 

Αιτιολόγηση 

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

προστασία των δεδομένων. Η πρόταση της Επιτροπής το αναγνωρίζει αυτό, εφόσον δέχεται ότι 

δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση όσον αφορά την προσβασιμότητα των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η προτεινόμενη διατύπωση έχει ληφθεί από την οδηγία 95/46/ΕΚ και την πράξη 

που την αντικαθιστά, δηλαδή τον κανονισμό 2016/679. Το άρθρο 11 της οδηγίας 98/41, που 

αντικαθίσταται εδώ από ένα νέο άρθρο 11, περιείχε την υποχρέωση αυτή, η οποία διαγράφηκε 

στην πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να επανενσωματωθεί. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων, οι πληροφορίες 

διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον 

απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς.· 

Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών 

υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 

επιβάλλει η ενωσιακή ή η εθνική 

νομοθεσία, μεταξύ άλλων και για 

στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες 

διαγράφονται αμέσως όταν δεν είναι πλέον 

απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία αριθ. 3, για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9α (νέα) 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9 α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 11α 

 1.  Η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας διενεργείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

 2.  Η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 

και τους οργανισμούς της Ένωσης 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας 

διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001, όπως συμβαίνει και 

για την ενιαία θυρίδα και το SafeSeaNet. 

Αιτιολόγηση 

Νομική συνοχή με την οδηγία 2010/65, η οποία περιέχει παρόμοια διάταξη. Ταιριάζει επίσης με 

την αιτιολογική σκέψη 10. Πράγματι, η ενιαία θυρίδα και το SafeSeaNet βρίσκονται υπό τη 

διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 98/41/ΕΚ 

Άρθρο 14 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας και υποβάλλει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

το αργότερο εντός [επτά ετών από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο]. 

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας και υποβάλλει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

το αργότερο εντός [τριών ετών από την 

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο]. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που 

εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της 

Κοινότητας και τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις 

υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου 

από λιμένες των κρατών μελών 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

TRAN 

9.6.2016 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

LIBE 

9.6.2016 

Συντάκτρια γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Helga Stevens 

14.11.2016 

Εξέταση στην επιτροπή 31.1.2017 27.2.2017   

Ημερομηνία έγκρισης 27.2.2017    
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που 

εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της 

Κοινότητας και τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις 

υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου 

από λιμένες των κρατών μελών 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 6.6.2016    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

TRAN 

9.6.2016 
   

Γνωμοδοτικές επιτροπές 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

LIBE 

9.6.2016 
   

Εισηγητές 

       Ημερομηνία ορισμού 

Izaskun Bilbao 

Barandica 

1.8.2016 

   

Εξέταση στην επιτροπή 27.2.2017 10.4.2017   

Ημερομηνία έγκρισης 11.4.2017    
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