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AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om bij ongevallen enerzijds de 

ongerustheid bij verwanten en anderzijds 

onnodig tijdverlies in de consulaire 

bijstand en andere diensten te beperken, 

moet ook informatie over de nationaliteit 

van de opvarenden worden meegedeeld. 

De lijst van de voor reizen van meer dan 20 

zeemijl vereiste gegevens moet worden 

vereenvoudigd, verduidelijkt en zoveel 

mogelijk worden afgestemd op de 

verplichte rapportering via het nationaal 

loket. 

(6) Om bij ongevallen enerzijds tijdige 

en betrouwbare informatie aan verwanten 

te verstrekken en anderzijds onnodig 

tijdverlies in de consulaire bijstand en 

andere diensten te beperken, moet ook 

informatie over de nationaliteit van de 

opvarenden worden meegedeeld. De lijst 

van de voor reizen van meer dan 20 

zeemijl vereiste gegevens moet worden 

vereenvoudigd, verduidelijkt en zoveel 

mogelijk worden afgestemd op de 

verplichte rapportering via het nationaal 

loket. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Wanneer voor bepaalde 

maatregelen persoonsgegevens moeten 

worden verwerkt, moeten die maatregelen 

worden uitgevoerd overeenkomstig de 

EU-wetgeving inzake de verwerking van 

persoonsgegevens. Persoonsgegevens die 

worden verzameld in het kader van 

Richtlijn 98/41/EG mogen niet voor 

andere doeleinden worden verwerkt en 

gebruikt en niet langer worden bewaard 

dan nodig op grond van en gespecificeerd 

in Richtlijn 98/41/EG. 

(10) De in Richtlijn 98/41/EG en 

Richtlijn 2010/65/EG bedoelde 
maatregelen gaan gepaard met de 

verwerking van persoonsgegevens. Op 

deze verwerking is het Unierecht van 

toepassing, met name Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad 20bis en Verordening (EG) nr. 

45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad 20ter, die van toepassing is op de 

verwerking van in het nationaal loket en 

SafeSeaNet geregistreerde 

persoonsgegevens. Persoonsgegevens die 

worden verzameld in het kader van 
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Richtlijn 98/41/EG voor het 

vergemakkelijken van opsporings- en 

reddingsoperaties en de efficiënte 

afhandeling van de gevolgen van een 

ongeval, mogen niet verder worden 

verwerkt of gebruikt voor andere 

doeleinden  en niet langer worden bewaard 

dan nodig op grond van en gespecificeerd 

in Richtlijn 98/41/EG. De 

persoonsgegevens moeten derhalve 

onmiddellijk worden vernietigd nadat de 

reis van het schip veilig tot een einde is 

gebracht of na afronding van een 

onderzoek of gerechtelijke procedure na 

een ongeval of een noodgeval. 

_______________ __________________ 

20 In het bijzonder Verordening (EU) nr. 

XXX/2016 van XXX (nummer en datum 

toevoegen na formele vaststelling) van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (algemene verordening 

gegevensbescherming) (referentie naar 

het PB toevoegen na de formele 

vaststelling) en Verordening (EG) nr. 

451/2001 van het Europees Parlement en 

de Raad van 18 december 2000 

betreffende de bescherming van 

natuurlĳke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrĳe verkeer van die 

gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 

 

 20 bis  Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

 20 ter  Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
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het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 5 – lid 1 – streepje 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- hun geboortejaar - geboortedatum 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 5 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - de gewone verblijfplaats  

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Persoonsgegevens die voor de 

toepassing van deze richtlijn worden 

verzameld, mogen niet voor andere 

doeleinden worden verwerkt en gebruikt."; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   
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Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat op 

het ogenblik dat de informatie 

overeenkomstig dit artikel wordt 

verzameld, elke opvarende van een 

passagierschip de in Verordening (EU) 

2016/679 genoemde informatie heeft 

ontvangen van de maatschappij die de 

verantwoordelijkheid draagt voor de 

exploitatie van dat passagiersschip en dit 

in een  beknopte, transparante, 

begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 

vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 8 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde 

persoonsgegevens worden door de 

maatschappij niet langer bewaard dan op 

grond van deze richtlijn noodzakelijk, 

namelijk tot het moment waarop die 

gegevens worden geregistreerd bij het 

overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 

2010/65/EU opgerichte nationaal loket. 

Onverminderd de meldingsverplichtingen, 

wordt de informatie vernietigd zodra ze 

niet meer nodig is om die verplichtingen na 

te komen. 

Overeenkomstig artikel 5 verzamelde 

persoonsgegevens worden door de 

maatschappij niet langer bewaard dan op 

grond van deze richtlijn noodzakelijk, 

namelijk tot het moment waarop die 

gegevens worden geregistreerd bij het 

overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 

2010/65/EU opgerichte nationaal loket. 

Onverminderd de specifieke 

meldingsverplichtingen op grond van het 

Unierecht of de nationale wet, onder meer 

voor statistische doeleinden, wordt de 

informatie onmiddellijk vernietigd zodra 

ze niet meer nodig is om die verplichtingen 

na te komen. 
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Motivering 

De formulering in het voorstel “onverminderd de meldingsverplichtingen” geeft geen 

rechtszekerheid aangezien niet wordt toegelicht wat deze meldingsverplichtingen zijn, wat de 

rechtsgrond ervan is en welk doel ze dienen.  Deze wijziging wordt voorgesteld door de EDPS 

in zijn advies met het oog op rechtszekerheid. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 8 – alinea 3 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Rekening houdend met de stand van de 

techniek en de uitvoeringskosten, treft 

elke maatschappij de  passende technische 

en organisatorische maatregelen om de 

overeenkomstig artikel 5 verwerkte 

persoonsgegevens te beschermen tegen 

onopzettelijke of onrechtmatige 

vernietiging, onopzettelijk verlies, 

wijziging, ongeoorloofde bekendmaking 

van of ongeoorloofde toegang tot 

doorgezonden, opgeslagen of anderszins 

verwerkte gegevens. 

Motivering 

Gegevensbeveiliging is een essentieel element van het Unierecht inzake 

gegevensbescherming. Het Commissievoorstel erkent dit door de vaststelling dat het voorstel 

geen waarborgen biedt inzake de toegankelijkheid van de persoonsgegevens. De formulering 

komt uit de huidige Richtlijn 95/46/EG en de vervangende handeling, Verordening 2016/679. 

Artikel 11 van Richtlijn 98/41, hier vervangen door een nieuw artikel 11, bevatte deze 

verplichting, die in het voorstel is geschrapt. Ze moet opnieuw worden opgenomen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 10 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd andere Onverminderd de specifieke 
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meldingsverplichtingen, wordt de 

informatie vernietigd zodra ze hiervoor 

niet meer nodig is."; 

meldingsverplichtingen op grond van het 

Unierecht of de nationale wet, onder meer 

voor statistische doeleinden, wordt de 

informatie onmiddellijk vernietigd zodra 

ze niet meer nodig is om die 

verplichtingen na te komen. 

Motivering 

Afstemming op AM 3 met het oog op juridische samenhang 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 11 bis 

 1.  De verwerking van 

persoonsgegevens krachtens deze richtlijn 

gebeurt overeenkomstig Verordening 

(EU) 2016/679. 

 2.  De verwerking van 

persoonsgegevens door instellingen en 

organen van de Unie krachtens deze 

richtlijn, zoals in het SafeSeaNet en het 

nationaal loket, gebeurt overeenkomstig 

Verordening (EU) 2016/679. 

Motivering 

Juridische samenhang met Richtlijn 2010/65, die een soortgelijke bepaling bevat. Het is ook 

in overeenstemming met overweging 10. Het nationaal loket en het SafeSeaNet worden 

effectief beheerd door het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 98/41/EG 

Artikel 14 bis – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie evalueert de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn en 

deelt de resultaten van die evaluatie [zeven 

jaar na de datum als bedoeld in de tweede 

alinea van artikel 3, lid 1)] mee aan het 

Europees Parlement en de Raad.". 

De Commissie evalueert de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn en 

deelt de resultaten van die evaluatie [drie 

jaar na de datum als bedoeld in de tweede 

alinea van artikel 3, lid 1)] mee aan het 

Europees Parlement en de Raad.". 
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