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ALTERAÇÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 

Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A fim de reduzir a ansiedade dos 

familiares em caso de acidente e atrasos 

desnecessários na assistência consular e 

outros serviços, os dados comunicados 

devem incluir informações sobre a 

nacionalidade das pessoas a bordo. A lista 

de entradas de dados exigidas para viagens 

cuja distância seja superior a 20 milhas 

náuticas deve ser simplificada, clarificada e 

harmonizada, na medida do possível, com 

as exigências de declaração na plataforma 

nacional única. 

(6) A fim de fornecer aos familiares 

informação atempada e fiável em caso de 

acidente e reduzir os atrasos 

desnecessários na assistência consular e 

outros serviços, os dados comunicados 

devem incluir informações sobre a 

nacionalidade das pessoas a bordo. A lista 

de entradas de dados exigidas para viagens 

cuja distância seja superior a 20 milhas 

náuticas deve ser simplificada, clarificada e 

harmonizada, na medida do possível, com 

as exigências de declaração na plataforma 

nacional única. 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Na medida em que as medidas 

impliquem o tratamento de dados pessoais, 

tal deve ser efetuado em conformidade 

com a legislação da União em matéria de 

proteção de dados pessoais20. Em especial, 

os dados pessoais recolhidos para efeitos 

da Diretiva 98/41/CE não devem ser 

tratados e utilizados para outros fins e não 

devem ser conservados mais tempo do que 

o necessário para efeitos da Diretiva 

98/41/CE, tal como nela se especifica. 

(10) As medidas previstas na Diretiva 

98/41/CE e na Diretiva 2010/65/CE 

implicam o tratamento de dados pessoais. 

Esse tratamento é regido pela legislação 

da União em matéria de proteção de dados 

pessoais, em especial o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho20-A e o Regulamento (CE) n.º 

45/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho20-B aplicável ao tratamento dos 

dados pessoais registados na Plataforma 

Única e no SafeSeaNet. Em especial, os 

dados pessoais recolhidos para efeitos da 

Diretiva 98/41/CE, no sentido de facilitar 
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as operações de busca e salvamento e a 

intervenção eficaz na sequência de um 

acidente, não devem continuar a ser 

tratados e utilizados para outros fins e não 

devem ser conservados mais tempo do que 

o necessário para os fins específicos da 

Diretiva 98/41/CE, tal como nela se 

especifica. Os dados pessoais devem, por 

conseguinte, ser imediatamente destruídos 

logo que a viagem do navio tenha sido 

concluída com segurança ou 

imediatamente após a conclusão de uma 

investigação ou processo judicial abertos 

na sequência de um acidente ou 

emergência. 

_______________ __________________ 

20 Nomeadamente, o Regulamento (UE) 

n.º XXX/2016 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de XXX (número e data a 

adicionar após a sua adoção formal), 

relativo à proteção das pessoas singulares 

no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses 

dados (Regulamento geral sobre a 

proteção de dados) (referência ao JO a 

adicionar após a sua adoção formal) e o 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e 

à livre circulação desses dados (JO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

 

 20-A Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo à proteção das pessoas singulares 

no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses 

dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral da Proteção de 

Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

 20-B Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 
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instituições e pelos órgãos comunitários e 

à livre circulação desses dados (JO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 5 – n.º 1 – travessão 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

- a sua data de nascimento, - data de nascimento, 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 5 – n.º 1 – travessão 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - o “local de residência habitual”, 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 5 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os dados pessoais recolhidos para 

efeitos da presente diretiva não devem ser 

tratados e utilizados para outros fins; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)   

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros devem 

garantir que, aquando da recolha das 

informações nos termos do disposto no 

presente artigo, qualquer pessoa a bordo 

de um navio de passageiros receba, da 

parte das companhia responsável pela 

exploração desse navio de passageiros, e 

de forma concisa, transparente, inteligível 

e de fácil acesso, numa linguagem clara e 

simples, as informações previstas no 

Regulamento (UE) n.º 2016/679. 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 8 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os dados pessoais recolhidos ao abrigo do 

artigo 5º não devem ser conservados mais 

do que o tempo necessário para efeitos da 

presente diretiva, nomeadamente até ao 

momento em que os dados são registados 

na plataforma única criada nos termos do 

artigo 5.º da Diretiva 2010/65/UE. Sem 

prejuízo de outras exigências de 

declaração, assim que as informações já 

não forem necessárias para este efeito, as 

mesmas devem ser destruídas. 

Os dados pessoais recolhidos ao abrigo do 

artigo 5º não devem ser conservados mais 

do que o tempo necessário para efeitos da 

presente diretiva, nomeadamente até ao 

momento em que os dados são registados 

na plataforma única criada nos termos do 

artigo 5.º da Diretiva 2010/65/UE. Sem 

prejuízo de outras exigências de declaração 

específicas requeridas pelo direito 

nacional ou da União, incluindo para fins 

estatísticos, assim que as informações já 

não forem necessárias para este efeito, as 

mesmas devem ser imediatamente 

destruídas. 

Justificação 

O texto acrescentado à proposta “sem prejuízo de outras exigências de declaração” não 

oferece segurança jurídica, na medida em que não especifica quais são as outras exigências 

de declaração que servem os fins prosseguidos nem a base jurídica em que se fundamentam. 

Esta alteração foi proposta pela AEPD no seu parecer para garantir a segurança jurídica. 
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Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 8 – n.º 3-A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta as técnicas mais recentes 

e os custos associados à sua aplicação, 

cada empresa deve aplicar medidas 

técnicas e organizativas adequadas para 

proteger os dados pessoais tratados nos 

termos do artigo 5.º contra a destruição, 

perda e alteração acidentais ou ilícitas, e 

a divulgação ou o acesso não autorizados, 

de dados pessoais transmitidos, 

conservados ou sujeitos a qualquer outro 

tipo de tratamento.  

Justificação 

A segurança dos dados é um elemento essencial do direito da União em matéria de proteção 

de dados. A própria proposta da Comissão corrobora esta opinião ao reconhecer que não 

está prevista qualquer garantia no que respeita à acessibilidade dos dados pessoais.  

 O texto do articulado foi retirado da atual Diretiva 95/46/CE e do ato legislativo que a 

substitui, o Regulamento 2016/679. O artigo 11.º da Diretiva 98/41/CE, aqui substituído por 

um novo artigo 11.º, continha esta obrigação, que foi suprimida na proposta. Deve ser 

reintroduzida. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo de outras exigências de 

declaração, assim que as informações já 

não forem necessárias para estes efeitos, as 

mesmas devem ser destruídas; 

Sem prejuízo de outras exigências de 

declaração específicas requeridas pelo 

direito nacional ou da União, incluindo 

para fins estatísticos, assim que as 

informações já não forem necessárias para 

este efeito, as mesmas devem ser 

imediatamente destruídas. 
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Justificação 

Alinhamento com a alteração 3 para assegurar a coerência jurídica. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo) 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) É inserido o seguinte artigo: 

 “Artigo 11.º-A 

 1.  O tratamento de dados pessoais ao 

abrigo da presente diretiva é efetuado nos 

termos do Regulamento (UE) 2016/679. 

 2.  O tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e organismos da União 

nos termos da presente diretiva, como, por 

exemplo, a “Plataforma Única” e o 

SafeSeaNet, deve ser efetuado em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 45/2001. 

Justificação 

A presente alteração visa a coerência jurídica com a Diretiva 2010/65, que também contém 

uma disposição semelhante. Permite ainda manter a coerência com o considerando 10. 

Efetivamente, a Plataforma Única e o SafeSeaNet são geridos pela Agência Europeia da 

Segurança Marítima. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13 

Diretiva 98/41/CE 

Artigo 14-A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão procede à avaliação da 

aplicação da presente diretiva e apresenta 

os resultados dessa avaliação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 

A Comissão procede à avaliação da 

aplicação da presente diretiva e apresenta 

os resultados dessa avaliação ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
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tardar [sete anos após a data a que se refere 

o artigo 3.º, n.º 1, segundo parágrafo]. 

tardar [três anos após a data a que se refere 

o artigo 3.º, n.º 1, segundo parágrafo]. 

 

  



 

PE600.925v01-00 10/10 AD\1118417PT.docx 

PT 

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Título Registo das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a 

partir de ou para portos dos Estados-Membros da Comunidade e que 

altera a Diretiva 2010/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa às formalidades de declaração exigidas aos navios à chegada 

e/ou à partida dos portos dos Estados-Membros 

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

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

TRAN 

9.6.2016 
   

Parecer emitido por 

       Data de comunicação em sessão 

LIBE 

9.6.2016 

Relator(a) de parecer 

       Data de designação 

Helga Stevens 

14.11.2016 

Exame em comissão 31.1.2017 27.2.2017   

Data de aprovação 27.2.2017    

 
 

 


