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PA_Legam 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at mindske de pårørendes frygt 

i tilfælde af en ulykke og for at undgå 

unødvendige forsinkelser i forbindelse med 

konsulær bistand og andre ydelser bør de 

meddelte oplysninger omfatte oplysninger 

om de ombordværendes nationalitet. Listen 

over de oplysninger, der skal registreres 

ved ruter på over 20 sømil, bør forenkles, 

tydeliggøres og så vidt muligt tilpasses til 

meldekravene i det nationale enstrengede 

system. 

(6) For at give pårørende rettidig og 

pålidelig information i tilfælde af en 

ulykke og for at begrænse unødvendige 

forsinkelser i forbindelse med konsulær 

bistand og andre ydelser bør de meddelte 

oplysninger omfatte oplysninger om de 

ombordværendes nationalitet. Listen over 

de oplysninger, der skal registreres ved 

ruter på over 20 sømil, bør forenkles, 

tydeliggøres og så vidt muligt tilpasses til 

meldekravene i det nationale enstrengede 

system. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) I det omfang foranstaltningerne 

indebærer behandling af 

personoplysninger, skal denne foretages i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

om beskyttelse af personoplysninger20. 

Navnlig bør personoplysninger, som er 

indhentet med henblik på direktiv 

98/41/EF, ikke behandles eller anvendes til 

andre formål, og de bør ikke opbevares 

længere end, hvad der nødvendigt for at 

efterleve direktiv 98/41/EF. 

(10) Foranstaltningerne i direktiv 

98/41/EF og direktiv 2010/65/EF 
indebærer behandling af 

personoplysninger. Denne behandling er 

underlagt EU-lovgivningen om beskyttelse 

af personoplysninger, navnlig Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/67920a og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 45/200120b, 

som finder anvendelse på behandlingen af 

personoplysninger, der er registreret i det 

enstrengede system og SafeSeaNet-

systemet. Navnlig bør personoplysninger, 
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som er indhentet med henblik på direktiv 

98/41/EF for at lette eftersøgnings- og 

redningsaktioner og en effektiv 

håndtering af følgerne af et uheld ikke 

behandles yderligere og anvendes til andre 

formål, og de bør ikke opbevares i længere 

tid end nødvendigt for at efterleve det 

konkrete formål, som er angivet i direktiv 

98/41/EF. Personoplysninger bør derfor 

straks destrueres efter skibets sejlads er 

sikkert tilendebragt, eller når en 

efterforskning eller retsforfølgning i 

kølvandet på en ulykke eller en 

nødsituation er afsluttet. 

_______________ __________________ 

20Navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. XXX/2016 af XXX 

(nummer og dato tilføjes efter formel 

vedtagelse) om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (generel forordning 

om databeskyttelse) (henvisning til EUT 

tilføjes efter formel vedtagelse) og 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 

december 2000 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger i 

fællesskabsinstitutionerne og -organerne 

og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1). 

 

 20a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 2016/679 om 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 20b Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 45/2001 af 

18. december 2000 om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger i 

fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
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og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 5 – stk. 1 – led 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- deres fødselsår - fødselsdato 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 5 – stk. 1 – led 5a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - deres "sædvanlige opholdssted" 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Personoplysninger, som indsamles 

med henblik på dette direktiv, må ikke 

behandles eller anvendes til andre formål." 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne skal sikre, at på 

det tidspunkt, hvor oplysningerne er 

indsamlet i henhold til denne artikel, skal 

alle personer om bord på et passagerskib i 

en koncis, gennemsigtig, letforståelig og 

lettilgængelig form og i et klart og 

forståeligt sprog gives de oplysninger, der 

er fastsat i forordning (EU) 2016/679, fra 

virksomheden, som har påtaget sig 

ansvaret for det pågældende passagerskib. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Personoplysninger, der er indsamlet i 

overensstemmelse med artikel 5, må ikke 

opbevares af rederiet længere, end hvad der 

er nødvendigt for at efterleve direktivet, 

nemlig indtil det øjeblik, hvor 

oplysningerne er registreret i det 

enstrengede system, der er indført i 

henhold til artikel 5 i direktiv 2010/65/EU. 

Med forbehold af andre meldeforpligtelser 

skal oplysninger, som ikke længere er 

nødvendige for efterlevelsen, destrueres. 

Personoplysninger, der er indsamlet i 

overensstemmelse med artikel 5, må ikke 

opbevares af rederiet længere, end hvad der 

er nødvendigt for at efterleve direktivet, 

nemlig indtil det øjeblik, hvor 

oplysningerne er registreret i det 

enstrengede system, der er indført i 

henhold til artikel 5 i direktiv 2010/65/EU. 

Med forbehold af andre specifikke 

meldeforpligtelser i henhold til EU-ret 

eller national ret, herunder til statistiske 

formål, skal oplysninger, som ikke længere 

er nødvendige til dette formål, straks 

destrueres. 

Begrundelse 

Ordlyden i forslaget "med forbehold af andre meldeforpligtelser" skaber ikke retssikkerhed, 

da det ikke præciseres, hvad andre rapporteringsforpligtelser består i, med hvilken hjemmel, 

og til hvilke formål. Forslaget om ændring er fremsat af Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse i sin udtalelse for at sikre retssikkerheden. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Under hensyntagen til den aktuelle 

situation og omkostningerne i forbindelse 

med gennemførelsen skal hver 

virksomhed iværksætte de fornødne 

tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger til at beskytte 

personoplysninger, der behandles i 

henhold til artikel 5, mod hændelig eller 

ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, 

mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller 

ikke-autoriseret adgang til 

personoplysninger, der lagres, videregives 

eller på anden måde behandles. 

Begrundelse 

Datasikkerhed er et væsentligt element i EU-retten om databeskyttelse. I Kommissionens 

forslag anerkendes dette ud fra en erkendelse af, at der ikke foreligger nogen garanti med 

hensyn til tilgængeligheden af personoplysninger. Den foreslåede formulering er taget fra det 

nuværende direktiv 95/46/EF og dets erstatningsretsakt, forordning 2016/679. Artikel 11 i 

direktiv 98/41, der her er erstattet af en ny artikel 11, indeholdt denne forpligtelse, som er 

udgået i forslaget. Det bør genindføres. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 10 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med forbehold af andre meldeforpligtelser 

skal oplysninger, som ikke længere er 

nødvendige til disse formål, destrueres." 

Med forbehold af andre specifikke 

meldeforpligtelser i henhold til EU-ret 

eller national ret, herunder til statistiske 

formål, skal oplysninger, som ikke længere 

er nødvendige til dette formål, straks 

destrueres. 
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Begrundelse 

Tilpasning til ændringsforslag 3 for at sikre lovgivningsmæssig sammenhæng. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 11a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 11a 

 1.  Behandling af personoplysninger i 

henhold til nærværende direktiv udføres i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 2016/679. 

 2.  Behandling af personoplysninger i 

Unionens institutioner og organer i 

henhold til dette direktiv, som f.eks. i det 

enstrengede system og SafeSeaNet-

systemet, skal udføres i overensstemmelse 

med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Begrundelse 

Juridisk overensstemmelse med direktiv 2010/65, som også indeholder en tilsvarende 

bestemmelse. Det vil også gå sammen med betragtning 10. Det skal nævnes, at det 

enstrengede system og SafeSeaNet-systemet forvaltes af Det Europæiske Agentur for 

Søfartssikkerhed. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 98/41/EF 

Artikel 14 a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen foretager en evaluering af 

gennemførelsen af dette direktiv og 

forelægger resultatet af evalueringen for 

Europa-Parlamentet og Rådet senest [syv år 

Kommissionen foretager en evaluering af 

gennemførelsen af dette direktiv og 

forelægger resultatet af evalueringen for 

Europa-Parlamentet og Rådet senest [tre år 
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efter den dato, der er anført i artikel 3, stk. 

1, andet afsnit].". 

efter den dato, der er anført i artikel 3, stk. 

1, andet afsnit].". 
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