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POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) W celu uspokojenia krewnych w 

razie wypadku i ograniczenia 

niepotrzebnych opóźnień w zakresie 

pomocy konsularnej oraz innych usług, 

przekazywane dane powinny zawierać 

informacje dotyczące narodowości osób 

znajdujących się na pokładzie. Wykaz 

wymaganych danych w odniesieniu do 

rejsów wykraczających poza obszar 20 mil 

morskich zostaje uproszczony, 

doprecyzowany i dostosowany w miarę 

możliwości do wymogów dotyczących 

sprawozdawczości w krajowym 

pojedynczym punkcie kontaktowym. 

6) W celu przekazania krewnym na 

czas wiarygodnych informacji w razie 

wypadku i ograniczenia niepotrzebnych 

opóźnień w zakresie pomocy konsularnej 

oraz innych usług, przekazywane dane 

powinny zawierać informacje dotyczące 

narodowości osób znajdujących się na 

pokładzie. Wykaz wymaganych danych w 

odniesieniu do rejsów wykraczających 

poza obszar 20 mil morskich zostaje 

uproszczony, doprecyzowany i 

dostosowany w miarę możliwości do 

wymogów dotyczących sprawozdawczości 

w krajowym pojedynczym punkcie 

kontaktowym. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W zakresie, w jakim środki 

wymagają przetwarzania danych 

osobowych, należy je stosować zgodnie z 

przepisami Unii dotyczącymi ochrony 

danych osobowych20. W szczególności 

danych osobowych zgromadzonych do 

celów dyrektywy 98/41/WE nie należy 

przetwarzać i wykorzystywać w żadnym 

innym celu i nie należy ich przechowywać 

dłużej niż to konieczne do celów 

dyrektywy 98/41/WE, jak określono w tej 

dyrektywie. 

(10) Środki, o których mowa w 

dyrektywach 98/41/WE i 2010/65/WE, 
wymagają przetwarzania danych 

osobowych. Przetwarzanie to jest 

regulowane przepisami Unii dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w 

szczególności rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/67920a oraz rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 45/200120b, które dotyczą przetwarzania 

danych osobowych rejestrowanych w 
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pojedynczym punkcie kontaktowym i 

systemie SafeSeaNet. W szczególności 

danych osobowych zgromadzonych do 

celów dyrektywy 98/41/WE w celu 

ułatwienia operacji poszukiwawczo-

ratowniczych i skutecznego radzenia sobie 

z następstwami wypadków nie należy 

przetwarzać i wykorzystywać w żadnym 

innym celu i nie należy ich przechowywać 

dłużej niż to konieczne do osiągnięcia 

szczegółowych celów dyrektywy 

98/41/WE, jak określono w tej dyrektywie. 

W związku z powyższym dane osobowe 

powinny zostać zniszczone natychmiast po 

bezpiecznym ukończeniu podróży statku 

lub po zakończeniu dochodzenia bądź 

postępowania karnego podjętego w 

następstwie wypadku lub sytuacji 

wyjątkowej. 

_______________ __________________ 

20 W szczególności z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

XXX/2016 z dnia XXX (numer i data 

zostaną dodane po formalnym przyjęciu) 

w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i swobodnym przepływem 

takich danych (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (odesłanie do Dz.U. 

zostanie dodane po formalnym przyjęciu) 

oraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez instytucje i 

organy wspólnotowe i o swobodnym 

przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 

12.1.2001, s. 1). 

 

 20a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 

L 119 z 4.5.2016, s. 1). 
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 20b Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez instytucje i 

organy wspólnotowe i o swobodnym 

przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 

12.1.2001, s. 1). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– ich rok urodzenia, – data urodzenia, 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 – tiret 5 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – „miejsce zwykłego pobytu”, 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Danych osobowych gromadzonych 

do celów niniejszej dyrektywy nie należy 

przetwarzać i wykorzystywać w żadnym 

innym celu.”; 

3. Danych osobowych gromadzonych 

do celów niniejszej dyrektywy nie 

przetwarza się ani nie wykorzystuje w 

żadnym innym celu. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie dbają o to, 

by podczas gromadzenia informacji w 

myśl niniejszego artykułu każda osoba 

znajdująca się na pokładzie statku 

pasażerskiego otrzymała od armatora 

odpowiedzialnego za eksploatację statku 

pasażerskiego informacje, o których 

mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/679, 

przedstawione w zwięzłej, przejrzystej, 

czytelnej i łatwo dostępnej formie, przy 

użyciu jasnego i prostego języka. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 

5 nie mogą być przechowywane przez 

armatora przez okres dłuższy niż to 

konieczne do celów niniejszej dyrektywy, 

czyli do momentu, w którym dane zostaną 

zarejestrowane w pojedynczym punkcie 

kontaktowym ustanowionym zgodnie z art. 

5 dyrektywy 2010/65/UE. Bez uszczerbku 

dla innych obowiązków sprawozdawczych, 

gdy informacje nie są już potrzebne do 

tego celu, zostają one zniszczone. 

Dane osobowe gromadzone zgodnie z art. 

5 nie mogą być przechowywane przez 

armatora przez okres dłuższy niż to 

konieczne do celów niniejszej dyrektywy, 

czyli do momentu, w którym dane zostaną 

zarejestrowane w pojedynczym punkcie 

kontaktowym ustanowionym zgodnie z art. 

5 dyrektywy 2010/65/UE. Bez uszczerbku 

dla innych szczególnych obowiązków 

sprawozdawczych na mocy prawa 

unijnego lub krajowego, w tym do celów 

statystycznych, gdy informacje nie są już 

potrzebne do tego celu, zostają one 

natychmiast zniszczone. 

Uzasadnienie 

Sformułowanie dodane we wniosku „Bez uszczerbku dla innych obowiązków 
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sprawozdawczych” nie gwarantuje pewności prawa ani nie uściśla, jakie są inne obowiązki 

sprawozdawcze, na jakiej podstawie prawnej się opierają i jakim celom służą.  Propozycja 

zmiany została przedstawiona w opinii EIOD w celu zagwarantowania pewności prawa. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Uwzględniając stan wiedzy technicznej i 

koszt wdrożenia, każdy armator wdraża 

odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne w celu ochrony danych 

osobowych przetwarzanych w myśl art. 5 

przed przypadkowym lub niezgodnym z 

prawem zniszczeniem lub utratą, 

wprowadzaniem zmian, nieuprawnionym 

ujawnieniem lub dostępem do 

zgromadzonych, przekazywanych lub w 

innych sposób przetwarzanych danych 

osobowych. 

Uzasadnienie 

Bezpieczeństwo danych jest podstawowym elementem prawa Unii dotyczącego ochrony 

danych. Zostało to uwzględnione we wniosku COM przez stwierdzenie, że nie zawiera on 

żadnych gwarancji dotyczących dostępności danych osobowych. Proponowane brzmienie 

zostało przejęte z obowiązującej dyrektywy 95/46/WE oraz zastępującego ją aktu, czyli 

rozporządzenia 2016/679. Artykuł 11 dyrektywy 98/41, zastąpiony tu nowym art. 11, zawierał 

ten obowiązek, który został skreślony we wniosku. Należy go ponownie wprowadzić. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla innych obowiązków 

sprawozdawczych, gdy informacje nie są 

już potrzebne do tych celów, zostają one 

Bez uszczerbku dla innych szczególnych 

obowiązków sprawozdawczych na mocy 

prawa unijnego lub krajowego, w tym do 
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zniszczone.”; celów statystycznych, gdy informacje nie 

są już potrzebne do tego celu, zostają one 

natychmiast zniszczone. 

Uzasadnienie 

Dostosowanie do popr. 3 w celu zagwarantowania pewności prawa. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 11a 

 1.  Przetwarzanie danych osobowych 

na mocy niniejszej dyrektywy odbywa się 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/679. 

 2.  Przetwarzanie danych osobowych 

przez instytucje i ograny Unii w myśl 

niniejszej dyrektywy, na przykład w 

pojedynczym punkcie kontaktowym i 

systemie SafeSeaNet, odbywa się zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności prawnej z dyrektywą 2010/65 zawierającą podobny przepis. Jest to 

również dostosowanie do motywu 10. Pojedynczym punktem kontaktowym i systemem 

SafeSeaNet zarządza bowiem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 98/41/WE 

Artykuł 14 a – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja dokonuje oceny wykonania Komisja dokonuje oceny wykonania 
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niniejszej dyrektywy i przedstawia wyniki 

tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie nie później niż [siedem lat po dacie 

określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi].”. 

niniejszej dyrektywy i przedstawia wyniki 

tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie nie później niż [trzy lata po dacie 

określonej w art. 3 ust. 1 akapit drugi].”. 
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Tytuł Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich 

płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów 

państw członkowskich Wspólnoty i zmiana dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności 

sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z 

portów państw członkowskich 
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