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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på 

passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens 

medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU 

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar 

i medlemsstaterna  

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0370), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0209/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

19 oktober 20161, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

(A8-0168/2017). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 EUT C 34, 2.2.2017, s. 172. 



 

PE597.720v02-00 6/33 RR\1123918SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag 1 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Under de senaste 17 åren har 

viktiga tekniska framsteg gjorts när det 

gäller systemen för överföring och lagring 

av uppgifter om fartygens förflyttningar, 

vilket möjliggör en användning av 

automatiska identifieringssystem (AIS) 

ombord på fartyg för en förbättrad 

fartygsövervakning. Detta har resulterat i 

att kostnaderna för utrustningen för att 

kunna utföra dessa funktioner har minskat 

avsevärt. Ett antal obligatoriska 

fartygsrapporteringssystem har inrättats 

längs de europeiska kusterna i enlighet 

med tillämpliga regler som antagits av 

Internationella sjöfartsorganisationen 

(IMO). Unionslagstiftningen och nationell 

lagstiftning säkerställer att fartygen 

uppfyller gällande rapporteringskrav enligt 

dessa system. 

(3) Under de senaste 17 åren har 

viktiga tekniska framsteg gjorts när det 

gäller systemen för överföring och lagring 

av uppgifter om fartygens förflyttningar, 

vilket möjliggör en användning av 

automatiska identifieringssystem (AIS) 

ombord på fartyg för en förbättrad 

fartygsövervakning. Detta har resulterat i 

att kostnaderna för utrustningen för att 

kunna utföra dessa funktioner har minskat 

avsevärt. Ett antal obligatoriska 

fartygsrapporteringssystem har inrättats 

längs de europeiska kusterna i enlighet 

med tillämpliga regler som antagits av 

Internationella sjöfartsorganisationen 

(IMO). Unionslagstiftningen och nationell 

lagstiftning säkerställer att fartygen 

uppfyller gällande rapporteringskrav enligt 

dessa system. Den tekniska innovationen 

bör nu utvecklas, och man bör då bygga 

vidare på hittills uppnådda resultat och se 

till att neutralitet alltid upprätthålls. 

 

Ändringsförslag 2 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Insamling, överföring och utbyte av 

fartygsrelaterade uppgifter har 

möjliggjorts, förenklats och harmoniserats 

genom en enda nationella kontaktpunkt, 

som avses i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/65/EU17 och SafeSeaNet, 

som avses i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/59/EG18. De uppgifter om 

(4) Insamling, överföring och utbyte av 

fartygsrelaterade uppgifter har 

möjliggjorts, förenklats och harmoniserats 

genom en enda nationella kontaktpunkt, 

som avses i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/65/EU17 och SafeSeaNet, 

som avses i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/59/EG18. De uppgifter om 
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personer ombord som krävs enligt direktiv 

98/41/EG bör följaktligen registreras hos 

den enda nationella kontaktpunkten som i 

en nödsituation eller olycka gör 

uppgifterna lätt tillgängliga för den 

behöriga myndigheten. 

personer ombord som krävs enligt direktiv 

98/41/EG bör följaktligen registreras hos 

den enda nationella kontaktpunkten som i 

en nödsituation eller olycka gör 

uppgifterna lätt tillgängliga för den 

behöriga myndigheten. Dessa uppgifter 

bör endast användas för ändamål som rör 

passagerarsäkerhet och hanteras i 

enlighet med unionslagstiftningen om 

uppgiftsskydd och personlig integritet. 

_________________ _________________ 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om 

rapporteringsformaliteter för fartyg som 

ankommer till och/eller avgår från hamnar 

i medlemsstaterna och om upphävande av 

direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 

29.10.2010, s. 1). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om 

rapporteringsformaliteter för fartyg som 

ankommer till och/eller avgår från hamnar 

i medlemsstaterna och om upphävande av 

direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 

29.10.2010, s. 1). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/59/EG av den 27 juni 2002 om 

inrättande av ett övervaknings- och 

informationssystem för sjötrafik i 

gemenskapen och om upphävande av 

rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 

5.8.2002, s. 10). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/59/EG av den 27 juni 2002 om 

inrättande av ett övervaknings- och 

informationssystem för sjötrafik i 

gemenskapen och om upphävande av 

rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 

5.8.2002, s. 10). 

 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Mindre operatörer som ännu inte 

använder den enda nationella 

kontaktpunkten och som huvudsakligen 

trafikerar mycket korta inrikesrutter under 

20 sjömil (dvs. endast är skyldiga att 

registrera antalet personer ombord) bör, när 

det gäller metoderna för att göra 

uppgifterna om antalet ombordvarande 

personer tillgängliga, kunna välja mellan 

att rapportera dem antingen via den enda 

nationella kontaktpunkten eller via det 

automatiska identifieringssystemet (AIS), i 

(5) Mindre operatörer som ännu inte 

använder den enda nationella 

kontaktpunkten och som huvudsakligen 

trafikerar mycket korta inrikesrutter under 

20 sjömil (dvs. de är endast skyldiga att 

registrera antalet personer ombord) bör, när 

det gäller metoderna för att göra 

uppgifterna om antalet ombordvarande 

personer tillgängliga, kunna välja mellan 

att rapportera dem via den enda nationella 

kontaktpunkten, via det automatiska 

identifieringssystemet (AIS) eller via ett 
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syfte att säkerställa överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen 
annat elektroniskt system som godkänts 

av medlemsstaten, i syfte att säkerställa 

överensstämmelse med 

proportionalitetsprincipen. 

Motivering 

Det måste anges exakt vilka som kommer att bli tvungna att skicka uppgifterna via den enda 

kontaktpunkten eller via det automatiska identifieringssystemet. Det införs ett nytt alternativt 

elektroniskt system som ska godkännas av medlemsstaten för de operatörer som trafikerar 

korta rutter som inte kan använda något av de två föregående alternativen eftersom detta 

skulle orsaka problem i deras organisation, i synnerhet med tanke på säkerheten och 

eventuella räddningsinsatser. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Framstegen i utvecklingen av de 

enda kontaktpunkterna på 

medlemsstatsnivå bör ses som en idealisk 

utgångspunkt för att i framtiden gå mot 

en enda europeisk kontaktpunkt. 

Ändringsförslag 5 

Förslag till direktiv 

Skäl 5b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Medlemsstaterna bör kunna 

behålla de nuvarande möjligheterna att 

sänka gränsen på 20 sjömil för 

registrering och rapportering av 

förteckningen över personer ombord, 

inbegripet resor där passagerarfartyg som 

medför ett stort antal passagerare anlöper 

flera hamnar på ett avstånd av mindre än 

20 sjömil under en enda längre resa. I 

sådana fall bör medlemsstaterna få sänka 

gränsen på 20 sjömil för att göra det 

möjligt att registrera de uppgifter som 

krävs enligt detta direktiv för passagerare 

som stigit ombord i den första hamnen 

eller i mellanliggande hamnar. 
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Ändringsförslag   6 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att minska de anhörigas oro i 

händelse av en olycka och onödiga 

förseningar när det gäller konsulärt bistånd 

och andra tjänster bör den rapporterade 

informationen omfatta uppgifter om 

ombordvarande personers nationalitet. 

Förteckningen över obligatoriska uppgifter 

avseende resor som är längre än 20 sjömil 

bör förenklas, förtydligas och så långt som 

möjligt anpassas till kraven om 

rapportering hos den enda nationella 

kontaktpunkten. 

(6) För att kunna ge anhöriga snabb 

och tillförlitlig information i händelse av 

en olycka, minska onödiga förseningar när 

det gäller konsulärt bistånd och andra 

tjänster samt för att underlätta 

identifieringsförfarandena bör den 

rapporterade informationen omfatta 

uppgifter om ombordvarande personers 

nationalitet. Förteckningen över 

obligatoriska uppgifter avseende resor som 

är längre än 20 sjömil bör förenklas, 

förtydligas och så långt som möjligt 

anpassas till kraven om rapportering hos 

den enda nationella kontaktpunkten. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med beaktande av tillgången på 

elektroniska system för dataregistrering 

och det faktum att personuppgifterna i alla 

händelser bör samlas in före fartygets 

avgång bör den fördröjning om 30 minuter 

som för närvarande föreskrivs i direktiv 

98/41/EG betraktas som högsta tillåtna 

fördröjning och tillämpas endast i 

undantagsfall. 

(7) Med beaktande av tillgången på 

elektroniska system för dataregistrering 

och det faktum att personuppgifterna i alla 

händelser bör samlas in före fartygets 

avgång bör den fördröjning om 30 minuter 

som för närvarande föreskrivs i direktiv 

98/41/EG minskas till 10 minuter, och 

betraktas som högsta tillåtna fördröjning 

och tillämpas endast i undantagsfall. 

 

Ändringsförslag 8 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Efter registreringen måste 

passagerarna erhålla 

informationsmaterial om säkerheten 

ombord och om vad man ska göra i 

nödsituationer. 

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till direktiv 

Skäl 8a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Detta direktiv bör inte tillämpas på 

fritidsfartyg och fritidsbåtar, inbegripet 

när dessa hyrs utan besättning och 

därefter inte går i fraktfart i syfte att 

medföra passagerare. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) I den mån som åtgärderna medför 

behandling av personuppgifter bör de 

vidtas i enlighet med unionslagstiftningen 

om skydd av personuppgifter20. Särskilt 

bör de personuppgifter som samlas in i 

enlighet med direktiv 98/41/EG inte 

behandlas och användas för andra ändamål 

och inte bevaras längre än vad som är 

nödvändigt för de syften som avses i 

direktiv 98/41/EG. 

(10) Åtgärderna enligt 

direktiv 98/41/EG och direktiv 

2010/65/EG medför behandling av 

personuppgifter. Denna behandling 

regleras av unionslagstiftningen om skydd 

av personuppgifter, i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/67920a och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/200120b. Särskilt 

bör de personuppgifter som samlas in i 

enlighet med direktiv 98/41/EG för att 

underlätta sök- och räddningsinsatser och 

effektiv hantering av olyckors efterspel 

inte behandlas ytterligare eller användas 

för andra ändamål och inte bevaras längre 

än vad som är nödvändigt för de specifika 

syften som avses i direktiv 98/41/EG. 

Personuppgifter bör därför automatiskt 
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och utan onödig fördröjning förstöras så 

snart fartygets resa har avslutats, utan 

incidenter, eller när en utredning eller 

rättsliga förfaranden i samband med en 

olyckas eller nödsituations efterspel har 

avslutats. 

__________________ __________________ 

20 Särskilt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr XXX/2016 av den 

XXX (nummer och datum kommer att 

föras in efter det formella antagandet) om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 

uppgiftsskyddsförordning) (hänvisning till 

EUT läggs till efter det formella 

antagande) och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 

 20a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 om skydd för 

fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 20b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter 

(EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Uppgifterna i medlemsstaternas 

anmälningar om undantag och 

ansökningar om undantag liksom de 

uppgifter som samlas in i de olika 

uppgiftsinsamlingstjänsterna bör vara 

harmoniserade och samordnade för att 

vara så effektiva som möjligt. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I syfte att ta hänsyn till 

utvecklingen på internationell nivå och för 

att öka öppenheten bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

med avseende på att utesluta ändringar av 

internationella instrument från 

tillämpningsområdet för detta direktiv om 

nödvändigt och fastställa villkor för 

tillgången till den databas som förvaltas av 

kommissionen för medlemsstaternas 

anmälningar om undantag och ansökningar 

om undantag. Det är av särskild vikt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med de principer som 

fastställs i det interinstitutionella avtalet 

om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 

För att säkerställa likvärdigt deltagande i 

utarbetandet av delegerade akter bör i 

synnerhet Europaparlamentet och rådet få 

alla dokument samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter bör systematiskt ha tillträde till 

mötena med kommissionens expertgrupper 

där utarbetandet av delegerade akter 

behandlas. 

(14) I syfte att ta hänsyn till 

utvecklingen och den tekniska 

innovationen på internationell nivå och för 

att öka öppenheten bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

med avseende på att utesluta ändringar av 

internationella instrument från 

tillämpningsområdet för detta direktiv om 

nödvändigt och fastställa villkor för 

tillgången till den databas som förvaltas av 

kommissionen för medlemsstaternas 

anmälningar om undantag och ansökningar 

om undantag. Det är av särskild vikt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med de principer som 

fastställs i det interinstitutionella avtalet 

om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 

För att säkerställa likvärdigt deltagande i 

utarbetandet av delegerade akter bör i 

synnerhet Europaparlamentet och rådet få 

alla dokument samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter bör systematiskt ha tillträde till 

mötena med kommissionens expertgrupper 

där utarbetandet av delegerade akter 
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behandlas. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Mot bakgrund av den kompletta 

cykeln för Europeiska sjösäkerhetsbyråns 

kontrollbesök bör kommissionen utvärdera 

genomförandet av direktiv 98/41/EG senast 

[sju år efter den dag som avses i artikel 3.1 

andra stycket] och rapportera om detta till 

Europaparlamentet och rådet. 

Medlemsstaterna bör samarbeta med 

kommissionen för att samla in alla 

uppgifter som behövs för en sådan 

utvärdering. 

(15) Mot bakgrund av den kompletta 

cykeln för Europeiska sjösäkerhetsbyråns 

kontrollbesök bör kommissionen utvärdera 

genomförandet av direktiv 98/41/EG senast 

[två år efter den dag som avses i artikel 3.1 

andra stycket] och rapportera om detta till 

Europaparlamentet och rådet. 

Medlemsstaterna bör samarbeta med 

kommissionen för att samla in alla 

uppgifter som behövs för en sådan 

utvärdering. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 – led c 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 2 – strecksats 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) ”– skyddat havsområde: 

havsområde som fartyg i klass D får 

trafikera och som förtecknas i enlighet med 

artikel 4.2 i direktiv 2009/45/EG,”. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Motivering 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 4 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”2. Före passagerarfartygets avgång 

ska uppgift om antalet personer ombord 

lämnas till passagerarfartygets befälhavare 

och registreras hos den enda nationella 

kontaktpunkten, som inrättats i enlighet 

med artikel 5 i Europaparlamentets och 

rådets förordning 2010/65/EU* eller göras 

tillgänglig för den utsedda myndigheten 

med hjälp av det automatiska 

identifieringssystemet. 

”2. Före passagerarfartygets avgång 

ska uppgift om antalet personer ombord 

lämnas till passagerarfartygets befälhavare 

och registreras hos den enda nationella 

kontaktpunkten, som inrättats i enlighet 

med artikel 5 i Europaparlamentets och 

rådets förordning 2010/65/EU, eller på 

annat sätt göras tillgänglig för den utsedda 

myndigheten med hjälp av det automatiska 

identifieringssystemet. 

 Till den [datum två år efter 

ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv] 

gäller följande: Om en resa är högst 

20 sjömil kan uppgifterna om antalet 

personer ombord, som ett undantag från 

första stycket, göras tillgängliga för den 

utsedda myndigheten med hjälp av ett 

annat elektroniskt system, på villkor att 

det systemet är godkänt i medlemsstaten 

och existerade redan före den [datum för 

ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv]. 

Motivering 

Det måste anges exakt vilka som kommer att bli tvungna att skicka uppgifterna via den enda 

kontaktpunkten eller via det automatiska identifieringssystemet. Det nya alternativet med ett 

(redan existerande) elektroniskt system som är godkänt av medlemsstaten har lagts till för 

operatörer som trafikerar korta rutter och som inte kan använda något av de två föregående 

alternativen eftersom detta skulle orsaka problem i deras organisation, i synnerhet med tanke 

på säkerheten och eventuella räddningsinsatser. Ändringsförslaget syftar till att förtydliga 

den ursprungliga tanken med ändringsförslag 10 i förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– födelseår, och – födelsedatum, och 

Motivering 

Födelseår räcker inte för att identifiera personer på ett större passagerarfartyg. Exakt 
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födelsedatum är dessutom en medicinskt viktig uppgift för små barn. Dessutom är det 

tillrådligt att harmonisera dessa uppgifter med de uppgifter som redan finns på andra 

formulär (på FAL-formulären efterfrågas exakt födelsedatum). 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 4  

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – kontaktnummer för 

nödsituationer, på begäran av 

passageraren själv, 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– om passageraren av egen vilja 

lämnar dessa uppgifter, uppgift om behov 

av särskild vård eller hjälp i 

nödsituationer. 

– uppgift om behov av särskild vård 

eller hjälp som passageraren skulle kunna 

behöva i en nödsituation. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG  

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Dessa uppgifter ska insamlas före 

avgång och registreras hos den enda 

kontaktpunkten, som inrättats i enlighet 

med artikel 5 i direktiv 2010/65/EU, vid 

passagerarfartygets avgång, dock under 

inga omständigheter senare än trettio 

2. Dessa uppgifter ska insamlas före 

avgång och registreras hos den enda 

kontaktpunkten, som inrättats i enlighet 

med artikel 5 i direktiv 2010/65/EU, vid 

passagerarfartygets avgång, dock under 

inga omständigheter senare än 10 minuter 



 

PE597.720v02-00 16/33 RR\1123918SV.docx 

SV 

minuter efter dess avgång. efter dess avgång. 

Ändringsförslag 20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Personuppgifter som samlas in i 

enlighet med detta direktiv får inte 

behandlas och användas för andra 

ändamål.”. 

3. Personuppgifter som samlas in i 

enlighet med detta direktiv ska inte 

behandlas eller användas för andra 

ändamål än passagerarsäkerhet och de 

ska alltid behandlas i enlighet med 

unionslagstiftningen om uppgiftsskydd 

och personlig integritet och ska förstöras 

automatiskt och utan onödig fördröjning 

när de inte längre behövs.”. 

 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje företag som påtar sig ansvaret för 

driften av passagerarfartyg ska, när så 

krävs enligt artiklarna 4 och 5 i detta 

direktiv, utse en registreringsansvarig som 

ska ansvara för registreringen av de 

uppgifter som avses i dessa bestämmelser 

hos den enda kontaktpunkten, som har 

upprättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU, och göra dem 

tillgängliga med hjälp av det automatiska 

identifieringssystemet. 

Varje företag som påtar sig ansvaret för 

driften av passagerarfartyg ska, när det 

enligt artiklarna 4 och 5 i detta direktiv 

krävs att uppgifter ska registreras, utse en 

registreringsansvarig som ska ansvara för 

registreringen av de uppgifterna, i enlighet 

med de artiklarna. 

Motivering 

Det måste anges exakt vilka som kommer att bli tvungna att skicka uppgifterna via den enda 

kontaktpunkten eller via det automatiska identifieringssystemet. Det nya alternativet med ett 

(redan existerande) elektroniskt system som är godkänt av medlemsstaten har lagts till för 

operatörer som trafikerar korta rutter och som inte kan använda något av de två föregående 
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alternativen eftersom detta skulle orsaka problem i deras organisation, i synnerhet med tanke 

på säkerheten och eventuella räddningsinsatser. Ändringsförslaget syftar till att förtydliga 

den ursprungliga tanken med ändringsförslag 15 i förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag 22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Personuppgifter som insamlas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 5 ska 

företaget inte bevara längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med detta 

direktiv, nämligen tills uppgifterna 

registreras hos den enda kontaktpunkten, 

som inrättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU. Utan att det påverkar 

andra rapporteringsskyldigheter ska 

uppgifterna, när de inte längre behövs för 

detta ändamål, förstöras. 

Personuppgifter som insamlas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 5 ska 

företaget inte bevara längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med detta 

direktiv, nämligen tills uppgifterna 

registreras hos den enda kontaktpunkten, 

som inrättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU. Utan att det påverkar 

andra specifika rapporteringsskyldigheter i 

enlighet med unionslagstiftningen eller 

nationell lagstiftning, inbegripet för 

statistiska ändamål, ska uppgifterna, när 

de inte längre behövs för detta ändamål, 

automatiskt och utan onödig fördröjning 
förstöras. 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Varje företag ska vidta lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder, med 

beaktande av de modernaste lösningarna 

och kostnaderna för genomförande, för 

att skydda de personuppgifter som 

behandlas i enlighet med artikel 5 från 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, 

oavsiktlig förlust, ändring eller obehörigt 
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röjande eller obehörig åtkomst. 

Motivering 

Ändringsförslag 8 i LIBE:s yttrande, antaget i enlighet med artikel 53.4. Datasäkerhet är ett 

grundläggande element i unionslagstiftningen om uppgiftsskydd. COM-förslaget erkänner 

detta genom att säga att det inte innehåller några garantier vad gäller tillgången till 

personuppgifter. Den föreslagna formuleringen är tagen från direktiv 95/46/EG och dess 

ersättningsakt förordning 2016/679. Artikel 11 i direktiv 98/41, som här ersätts av en ny 

artikel 11, innehöll denna skyldighet, som har strukits i förslaget. Den bör införas på nytt. 

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led a – strecksats 1a (ny) 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Följande ska införas som led ba: 

 ”ba) De medlemsstater från vars 

hamnar fartyg avgår får undanta 

passagerarfartyg som går i trafik 

uteslutande i skyddade havsområden, och 

som erbjuder regelbundna turer med 

mindre än en timme mellan 

hamnanlöpen, från skyldigheterna enligt 

artikel 4.2. 

Motivering 

Det är viktigt att bibehålla detta undantag för att kunna garantera att denna översyn inte 

leder till onödiga bördor för de operatörer som bedriver reguljär trafik med turer på mindre 

än en timme i skyddade havsområden, i enlighet med direktiv 98/41/EG. 

 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 10 – stycke 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Personuppgifter som insamlas i enlighet Personuppgifter som insamlas i enlighet 
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med artikel 5 ska inte bevaras av 

medlemsstaterna längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med 

detta direktiv, nämligen: 

med artikel 5 ska bevaras av 

medlemsstaterna: 

 

Ändringsförslag 26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 8 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 10 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar andra 

rapporteringsskyldigheter ska uppgifterna, 

när de inte längre behövs för dessa 

ändamål, förstöras.”. 

Utan att det påverkar andra specifika 

rapporteringsskyldigheter i enlighet med 

unionslagstiftningen eller nationell 

lagstiftning, inbegripet för statistiska 

ändamål, ska uppgifterna, när de inte 

längre behövs för detta ändamål, 

automatiskt och utan onödig fördröjning 

förstöras. 

 

Ändringsförslag 27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 11a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 11a 

 1. Behandling av personuppgifter 

enligt detta direktiv ska ske i enlighet med 

förordning (EU) 2016/679. 

 2. Personuppgifter som behandlas av 

unionens institutioner och organ enligt 

detta direktiv, exempelvis inom ramen för 

den enda kontaktpunkten och 

SafeSeaNet, ska ske i enlighet med 

förordning (EG) nr 45/2001.” 
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Motivering 

Ändringsförslag 10 i LIBE:s yttrande, antaget i enlighet med artikel 53.4. Rättslig 

överensstämmelse med direktiv 2010/65, som innehåller en liknande bestämmelse. Det skulle 

också stämma överens med skäl 10. Den enda kontaktpunkten och SafeSeaNet förvaltas av 

Europeiska sjöfartsbyrån. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 11 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 12a – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 9 och 12 ska 

ges till kommissionen tills vidare från och 

med den [dagen för ikraftträdande]. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 9 och 12 ska 

ges till kommissionen för en period på fem 

år, som kan förlängas, från och med den 

[dagen för ikraftträdande]. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 13 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 14a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv och lägga 

fram resultaten av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet senast [sju år 

efter den dag som avses i artikel 3.1 andra 

stycket].”. 

Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv och lägga 

fram resultaten av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet senast [två år 

efter den dag som avses i artikel 3.1 andra 

stycket].”. 
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MOTIVERING 

Bakgrund 

 

Förslaget till ändring av rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av 

personer som färdas ombord på passagerarfartyg ingår i en mer omfattande översyn av 

unionslagstiftningen om passagerarfartygs säkerhet, som sker i enlighet med ett program om 

lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) som kommissionen genomför. 

 

I den rapport som denna kontroll av ändamålsenligheten utmynnade i kom kommissionen 

fram till att EU:s rättsliga ram i allmänhet var lämplig för ändamålet och medförde bättre 

säkerhet, men att det fanns utrymme för förbättringar när det gäller att förenkla och förtydliga 

denna lagstiftning. 

 

Syftet med detta betänkande är således att uppdatera, förtydliga och förenkla de befintliga 

kraven vad gäller räkning och registrering av passagerare och besättning ombord på 

passagerarfartyg, samtidigt som säkerhetsnivån förbättras. Ansträngningar har gjorts för att 

avskaffa eventuella överlappningar i rapporteringsskyldigheterna och/eller oproportionella 

krav. 

 

Europaparlamentet har legat bakom många förbättringar av EU:s sjösäkerhetssystem under 

den tid som det behandlat tre paket avseende sjösäkerheten i EU. Parlamentet har också 

specifikt begärt att det ska läggas fram ett lagstiftningsförslag för att uppdatera lagstiftningen 

om passagerarfartygs säkerhet. 

 

Kommissionens förslag 

 

Förslaget till ändring av direktiv 98/41/EG inför ett krav på elektronisk registrering och 

anmälan av passageraruppgifter, via harmoniserade administrativa förfaranden (den så kallade 

enda nationella kontaktpunkten, som inrättades genom direktiv 2010/65/EU) för att underlätta 

sök- och räddningsinsatser i nödsituationer. Dagens system, som innebär att uppgifter om de 

personer som befinner sig ombord bevaras i företagens register, kommer att ersättas av ett 

system där uppgifterna registreras elektroniskt och omedelbart överförs till den enda 

nationella kontaktpunkten. Genom förslaget införs även flexibilitet för operatörer som 

trafikerar kortare rutter. Ett alternativ som föreslås för fartyg som inte förfogar över 

datasystem eller som inte har internetuppkoppling ombord är att uppgiften om antal personer 

ombord ska överföras via fartygets automatiska identifieringssystem (AIS). 

 

Förslaget inför en ny informationspunkt, nämligen de ombordvarande personernas 

nationalitet, en uppgift som det är frivilligt att lämna. Alla insamlade uppgifter ska bevaras 

tills resan har slutförts utan incidenter. Om det sker en olycka måste uppgifterna bevaras tills 

de rättsliga förfarandena har avslutats. 

 

Förslaget förtydligar även direktivets tillämpningsområde och förklarar hur tröskeln på 

20 sjömil ska tolkas och hur havsområde D ska definieras i flodmynningar och hamnar. 
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Ingen konsekvensbedömning har gjorts av förslaget, men man har bifogat arbetsdokumentet 

från kommissionens avdelningar liksom en genomförandeplan. Dessa handlingar anger i 

detalj grunden till de föreslagna ändringarna, utvärderar konsekvenserna av några av dessa 

ändringar och sammanfattar de diskussioner som fördes under samrådet med medlemsstaterna 

och berörda parter. Det ingår även en tidsplan för genomförandemål och stödåtgärder. 

 

Föredragandens ståndpunkt 

 

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att uppdatera, förtydliga och förenkla de 

befintliga kraven i detta direktiv, och efterlyser samtidigt att det ska ske en samordning och 

harmonisering för att direktivet ska bli så effektivt som möjligt. 

 

Denna översyn syftar till att stärka den inre marknaden i sjöfartssektorn.  

 

Den tekniska innovationen går snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig, och 

föredraganden efterlyser därför ansträngningar för att säkerställa att innovationen förblir 

neutral. 

 

Föredraganden stöder den elektroniska anmälan som kommissionen föreslår via den enda 

nationella kontaktpunkten när det rör sig om rutter på över 20 sjömil. Föredraganden anser 

även att utvecklingen av dessa kontaktpunkter på nationell nivå är den perfekta 

utgångspunkten för att i framtiden gå mot en enda europeisk kontaktpunkt. Under tiden som 

detta sker måste det dock finns utrymme för flexibilitet för de operatörer som trafikerar 

kortare rutter, och i detta syfte föreslår föredraganden en tredje möjlighet via ett elektroniskt 

system som ska godkännas av medlemsstaten. Detta skulle göra det möjligt att undvika att 

störa deras verksamhet och skulle garantera säkerheten för den händelse det skulle bli 

nödvändigt med en räddningsinsats, som ofta har lokal räckvidd. 

 

En annan punkt som föredraganden vill belysa är behovet av att fördjupa skyddet av 

passageraruppgifterna, vilka automatiskt ska förstöras så snart uppgifterna inte längre behövs 

för de ändamål som anges i direktivet, nämligen passagerarsäkerhet och underlättandet av 

sök- och räddningsinsatser. 

 

Dessutom föreslår föredraganden att det ska bli obligatorisk att tillhandahålla information om 

särskild vård eller hjälp som passagerarna skulle kunna behöva i en nödsituation, så att alla 

uppgifter är tillgängliga om en räddningsinsats skulle behöva genomföras. Dessa uppgifter 

tillsammans med fullständigt födelsedatum, liksom uppgiften om nationalitet som 

kommissionen föreslagit plus andra nödvändiga uppgifter ska insamlas före avgång och 

registreras hos den enda kontaktpunkten, som inrättats i enlighet med artikel 5 i direktiv 

2010/65/EU, vid passagerarfartygets avgång, dock under inga omständigheter senare än tio 

minuter efter avgång. Föredraganden menar i detta fall att den berörda perioden ska vara 

kortare än de trettio minuter som kommissionen har föreslagit. 

 

När det gäller kommissionens befogenhet att anta delegerade akter stöder föredraganden att 

detta verktyg används, men i stället för den tillsvidareperiod som kommissionen införde i sitt 

förslag föreslår föredraganden att perioden ska fastställas till fem år, med möjlighet till 

förlängning.  
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Den tid som kommissionen har på sig från anmälan dels för att komma fram till att ett beslut 

om undantag från skyldigheter som lagts fram av en medlemsstat inte är motiverat eller att det 

kan snedvrida konkurrensen, dels för att, genom en genomförandeakt, kräva att 

medlemsstaten ändrar eller drar tillbaka sitt beslut, förkortas på liknande sätt till tre månader. 

 

Slutligen fastställer föredraganden att kommissionen bör utvärdera genomförandet av 

direktivet och lägga fram resultaten av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet senast 

två år efter den dag som avses i artikel 3.1 andra stycket. Detta innebär att kommissionens 

förslag på sju år förkortas. 



 

PE597.720v02-00 24/33 RR\1123918SV.docx 

SV 

 

28.2.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR 

till utskottet för transport och turism 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 

98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer 

till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg 

som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna 

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

Föredragande av yttrande: Helga Stevens 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att minska de anhörigas oro i 

händelse av en olycka och onödiga 

förseningar när det gäller konsulärt bistånd 

och andra tjänster bör den rapporterade 

informationen omfatta uppgifter om 

ombordvarande personers nationalitet. 

Förteckningen över obligatoriska uppgifter 

avseende resor som är längre än 20 sjömil 

bör förenklas, förtydligas och så långt som 

möjligt anpassas till kraven om 

rapportering hos den enda nationella 

kontaktpunkten. 

(6) För att kunna ge anhöriga snabb 

och tillförlitlig information i händelse av 

en olycka och för att minska onödiga 

förseningar när det gäller konsulärt bistånd 

och andra tjänster bör den rapporterade 

informationen omfatta uppgifter om 

ombordvarande personers nationalitet. 

Förteckningen över obligatoriska uppgifter 

avseende resor som är längre än 20 sjömil 

bör förenklas, förtydligas och så långt som 

möjligt anpassas till kraven om 

rapportering hos den enda nationella 
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kontaktpunkten. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) I den mån som åtgärderna medför 

behandling av personuppgifter bör de 

vidtas i enlighet med unionslagstiftningen 

om skydd av personuppgifter20. Särskilt 

bör de personuppgifter som samlas in i 

enlighet med direktiv 98/41/EG inte 

behandlas och användas för andra ändamål 

och inte bevaras längre än vad som är 

nödvändigt för de syften som avses i 

direktiv 98/41/EG. 

(10) Åtgärderna enligt direktiv 

98/41/EG och direktiv 2010/65/EG medför 

behandling av personuppgifter. Denna 

behandling regleras av 

unionslagstiftningen om skydd av 

personuppgifter, i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/67920a och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/200120b, som gäller 

behandling av personuppgifter som 

samlas in inom ramen för den enda 

kontaktpunkten och SafeSeaNet. Särskilt 

bör de personuppgifter som samlas in i 

enlighet med direktiv 98/41/EG för att 

underlätta sök- och räddningsinsatser och 

effektiv hantering av olyckors efterspel 

inte behandlas ytterligare och användas för 

andra ändamål och inte bevaras längre än 

vad som är nödvändigt för de specifika 

syften som avses i direktiv 98/41/EG. 

Personuppgifter bör därför omedelbart 

förstöras så snart fartygets resa har 

avslutats, utan incidenter, eller när en 

utredning eller rättsliga förfaranden i 

samband med en olyckas eller 

nödsituations efterspel har avslutats. 

_______________ __________________ 

20 Särskilt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr XXX/2016 av den 

XXX (nummer och datum kommer att 

föras in efter det formella antagandet) om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 

uppgiftsskyddsförordning) (hänvisning till 

EUT läggs till efter det formella 

antagande) och Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 20a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 om skydd för 

fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 20bEuropaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 

december 2000 om skydd för enskilda då 

gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– födelseår, och – födelsedatum, och 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – stadigvarande hemvist. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Personuppgifter som samlas in i 

enlighet med detta direktiv får inte 

behandlas och användas för andra 

ändamål.”. 

3. Personuppgifter som samlas in i 

enlighet med detta direktiv ska inte 

behandlas och användas för andra 

ändamål.”. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. När uppgifter samlas in i enlighet 

med den här artikeln ska medlemsstaterna 

säkerställa att det företag som ansvarar 

för driften av passagerarfartyget ger varje 

person ombord den information som avses 

i förordning (EU) 2016/679 i en koncis, 

transparent, begriplig och lättillgänglig 

form, med klara och enkla formuleringar. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Personuppgifter som insamlas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 5 ska 

företaget inte bevara längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med detta 

Personuppgifter som insamlas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 5 ska 

företaget inte bevara längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med detta 
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direktiv, nämligen tills uppgifterna 

registreras hos den enda kontaktpunkten, 

som inrättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU. Utan att det påverkar 

andra rapporteringsskyldigheter ska 

uppgifterna, när de inte längre behövs för 

detta ändamål, förstöras. 

direktiv, nämligen tills uppgifterna 

registreras hos den enda kontaktpunkten, 

som inrättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU. Utan att det påverkar 

andra specifika rapporteringsskyldigheter i 

enlighet med unionslagstiftning eller 

nationell lagstiftning, inklusive för 

statistiska ändamål, ska uppgifterna, när 

de inte längre behövs för detta ändamål, 

omedelbart förstöras. 

Motivering 

Formuleringen ”utan att det påverkar andra rapporteringsskyldigheter” ger inte rättslig 

säkerhet eftersom det inte preciseras vilka dessa andra rapporteringsskyldigheter är, och inte 

heller deras rättsliga grund och syfte. Förslag till ändring från Europeiska 

datatillsynsmannen för att uppnå rättslig säkerhet. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 3a (nytt)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Varje företag ska vidta lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder, med 

beaktande av de modernaste lösningarna 

och kostnaderna för genomförande, för 

att skydda de personuppgifter som 

behandlas i enlighet med artikel 5 från 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust 

eller ändring eller till obehörigt röjande 

av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats 

eller på annat sätt behandlats. 

Motivering 

Datasäkerhet är ett grundläggande element i unionens lagstiftning om uppgiftsskydd. COM-

förslaget erkänner detta genom att säga att det inte innehåller några garantier vad gäller 

tillgången till personuppgifter. Den föreslagna formuleringen är tagen från direktiv 95/46/EG 

och dess ersättningsakt förordning 2016/679. Artikel 11 i direktiv 98/41, som här ersätts av 

en ny artikel 11, innehöll denna skyldighet, som har strukits i förslaget. Den bör införas på 

nytt. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 10 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar andra 

rapporteringsskyldigheter ska uppgifterna, 

när de inte längre behövs för dessa 

ändamål, förstöras.”. 

Utan att det påverkar andra specifika 

rapporteringsskyldigheter i enlighet med 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning, inklusive för statistiska 

ändamål, ska uppgifterna, när de inte 

längre behövs för detta ändamål, 

omedelbart förstöras.”. 

Motivering 

Jfr ändringsförslag 3, för att säkerställa rättslig konsekvens. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 11a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 11a 

 1.  Behandling av personuppgifter 

enligt detta direktiv ska ske i enlighet med 

förordning (EU) 2016/679. 

 2.  Behandlingen av personuppgifter 

av unionens institutioner och organ enligt 

detta direktiv, exempelvis inom ramen för 

den enda kontaktpunkten och 

SafeSeaNet, ska ske i enlighet med 

förordning (EG) nr 45/2001.” 

Motivering 

Rättslig konsekvens med direktiv 2010/65, som innehåller en liknande bestämmelse. Det 

skulle också stämma överens med skäl 10. Den enda kontaktpunkten och SafeSeaNet förvaltas 

av Europeiska sjöfartsbyrån. 



 

PE597.720v02-00 30/33 RR\1123918SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 14a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv och lägga 

fram resultaten av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet senast [sju år 

efter den dag som avses i artikel 3.1 andra 

stycket].”. 

Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv och lägga 

fram resultaten av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet senast [tre år 

efter den dag som avses i artikel 3.1 andra 

stycket].”. 
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