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AMENDAMENTELE 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport 

și turism, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru a reduce anxietatea rudelor 

în caz de accident și întârzierile inutile în 

ceea ce privește asistența consulară și alte 

servicii, datele comunicate ar trebui să 

includă informații privind naționalitatea 

persoanelor aflate la bord. Lista datelor 

care trebuie înregistrate pentru cursele de 

peste 20 de mile marine ar trebui să fie 

simplificată, clarificată și aliniată pe cât 

posibil cu cerințele de raportare către 

ghișeul unic național. 

(6) Pentru a le furniza rudelor 

informații pertinente în timp util în caz de 

accident și pentru a reduce întârzierile 

inutile în ceea ce privește asistența 

consulară și alte servicii, datele comunicate 

ar trebui să includă informații privind 

naționalitatea persoanelor aflate la bord. 

Lista datelor care trebuie înregistrate 

pentru cursele de peste 20 de mile marine 

ar trebui să fie simplificată, clarificată și 

aliniată pe cât posibil cu cerințele de 

raportare către ghișeul unic național. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În măsura în care măsurile 

presupun prelucrarea de date cu caracter 

personal, aceasta se efectuează în 

conformitate cu legislația Uniunii privind 

protecția datelor cu caracter personal20. 

Mai exact, datele cu caracter personal 

colectate în scopul aplicării Directivei 

98/41/CE nu ar trebui să fie prelucrate și 

utilizate în alte scopuri și nu ar trebui 

păstrate mai mult timp decât este necesar în 

scopul aplicării Directivei 98/41/CE, așa 

cum se prevede în aceasta. 

(10) Măsurile prevăzute în Directiva 

98/41/CE și în Directiva 2010/65/CE 

presupun prelucrarea de date cu caracter 

personal. Această prelucrare este 

reglementată de legislația Uniunii privind 

protecția datelor cu caracter personal, în 

special Regulamentul (UE) nr. 2016/679 

al Parlamentului European și al 

Consiliului20a și Regulamentul (CE) nr. 

45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului20b, care se aplică prelucrării 

datelor cu caracter personal înregistrate 

la ghișeul unic și în sistemul SafeSeaNet. 

Mai exact, datele cu caracter personal 

colectate în scopul aplicării Directivei 

98/41/CE pentru facilitarea operațiunilor 
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de căutare și de salvare și pentru 

soluționarea eficientă a consecințelor 

unui accident nu ar trebui să fie prelucrate 

și utilizate ulterior în alte scopuri și nu ar 

trebui păstrate mai mult timp decât este 

necesar în scopul specific al aplicării 

Directivei 98/41/CE, așa cum se prevede în 

aceasta. Prin urmare, datele cu caracter 

personal ar trebui distruse imediat după 

încheierea în condiții de siguranță a 

cursei navei sau după finalizarea unei 

investigații sau a unor proceduri judiciare 

inițiate în urma unui accident sau a unei 

situații de urgență. 

_______________ __________________ 

20 În special Regulamentul (UE) nr. 

XXX/2016 din XXX (a se adăuga numărul 

și data după adoptare) al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (a se adăuga trimiterea la JO 

după adoptare) și Regulamentul (CE) nr. 

45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 

protecția persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către instituțiile și organele comunitare 

și privind libera circulație a acestor date 

(JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 

 

 20a Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 20b Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2000 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către instituțiile și organele comunitare 
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și privind libera circulație a acestor date 

(JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

anul nașterii, data nașterii; 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 5a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - reședința obișnuită, 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Datele cu caracter personal 

colectate în scopurile prezentei directive nu 

ar trebui să fie prelucrate și utilizate în alte 

scopuri.; 

3. Datele cu caracter personal 

colectate în scopurile prezentei directive nu 

sunt prelucrate și utilizate în alte scopuri. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre asigură că, la 

momentul colectării informațiilor în 

conformitate cu prezentul articol, 

compania care își asumă 

responsabilitatea pentru operarea navei 

de pasageri le comunică tuturor 

persoanelor de la bordul respectivei nave, 

într-un mod concis, transparent, 

inteligibil și ușor accesibil, utilizând un 

limbaj clar și simplu, informațiile 

prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 

2016/679. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 8 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Datele cu caracter personal colectate în 

conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu 

se păstrează de către companie mai mult 

decât este necesar pentru scopurile 

prezentei directive, și anume până în 

momentul în care sunt înregistrate la 

ghișeul unic instituit în temeiul articolului 

5 din Directiva 2010/65/UE. Fără a aduce 

atingere altor obligații de raportare, odată 

ce informațiile nu mai sunt necesare în 

acest scop, ele trebuie distruse. 

Datele cu caracter personal colectate în 

conformitate cu dispozițiile articolului 5 nu 

se păstrează de către companie mai mult 

decât este necesar pentru scopurile 

prezentei directive, și anume până în 

momentul în care sunt înregistrate la 

ghișeul unic instituit în temeiul articolului 

5 din Directiva 2010/65/UE. Fără a aduce 

atingere altor obligații specifice de 

raportare prevăzute de legislația Uniunii 

sau de cea națională, inclusiv în scopuri 

statistice, odată ce informațiile nu mai sunt 

necesare în acest scop, ele trebuie distruse 

imediat. 

Justificare 

Textul „fără a aduce atingere altor obligații de raportare” adăugat în propunere nu oferă 

certitudine juridică deoarece nu precizează care sunt celelalte obligații de raportare la care 

se face referire, care este temeiul juridic și care sunt scopurile. Propunere de modificare 

făcută de AEPD în avizul său pentru asigurarea securității juridice. 
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Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Luând în considerare stadiul actual al 

tehnologiei și costul punerii în aplicare, 

fiecare companie aplică măsuri tehnice și 

organizaționale adecvate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal 

prelucrate în conformitate cu articolul 5 

împotriva distrugerii accidentale sau 

ilegale sau a pierderii accidentale, a 

modificării sau a divulgării neautorizate 

sau a accesului neautorizat la datele cu 

caracter personal stocate, transmise sau 

prelucrate în alt mod. 

Justificare 

Securitatea datelor constituie un element esențial al legislației Uniunii privind protecția 

datelor. Propunerea Comisiei recunoaște acest lucru confirmând că nu include nicio garanție 

în ceea ce privește accesibilitatea datelor cu caracter personal. Formularea propusă este 

preluată din actuala Directivă 95/46/CE și din actul de înlocuire a acesteia, Regulamentul 

(UE) 2016/679. Articolul 11 din Directiva 98/41/CE, înlocuit aici de un nou articol 11, 

conținea această obligație, care se elimină în propunere și care ar trebui reintrodusă. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 10 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere altor obligații de 

raportare, odată ce informațiile nu mai sunt 

necesare în aceste scopuri, ele trebuie 

distruse.; 

Fără a aduce atingere altor obligații 

specifice de raportare prevăzute de 

legislația Uniunii sau de cea națională, 

inclusiv în scopuri statistice, odată ce 

informațiile nu mai sunt necesare în acest 

scop, ele trebuie distruse imediat. 
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Justificare 

Aliniere la amendamentul 3 pentru asigurarea consecvenței juridice. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 11a 

 1.  Prelucrarea datelor cu caracter 

personal în temeiul prezentei directive se 

efectuează în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 2.  Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către instituțiile și 

organismele Uniunii în conformitate cu 

prezenta directivă, precum, de exemplu, la 

ghișeul unic sau în sistemul SafeSeaNet, 

se realizează în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

Justificare 

Pentru consecvența juridică cu Directiva 2010/65/CE, care conține o dispoziție similară. Se 

asociază, de asemenea, cu considerentul 10. De fapt, ghișeul unic și SafeSeaNet sunt 

gestionate de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 98/41/CE 

Articolul 14 a – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia evaluează punerea în aplicare a 

prezentei directive și prezintă rezultatele 

evaluării Parlamentului European și 

Consiliului cel târziu la [șapte ani de la 

Comisia evaluează punerea în aplicare a 

prezentei directive și prezintă rezultatele 

evaluării Parlamentului European și 

Consiliului cel târziu la [trei ani de la data 
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data menționată la articolul 3 alineatul (1) 

al doilea paragraf]. 

menționată la articolul 3 alineatul (1) al 

doilea paragraf]. 
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