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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Viimase 17 aasta jooksul on tehtud 
olulisi tehnilisi edusamme laevade 
liikumisega seotud andmete edastamise ja 
salvestamise vahendite vallas, võimaldades 
laeva pardal kasutada automaatset 
identifitseerimissüsteemi (AIS) laevade 
paremaks seireks. Selle tulemusel on 
kõnealuste funktsioonide täitmiseks 
vajalike seadmete kulud märkimisväärselt 
vähenenud. Euroopa rannikul on loodud 
mitu kohustuslikku laevade 
teatamissüsteemi kooskõlas 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) vastuvõetud asjakohaste 
eeskirjadega. Liidu ja liikmesriigi õigusega 
tagatakse, et laevad vastavad kõnealuste 
süsteemide kohastele kehtivatele 
teavitamisnõuetele.

(3) Viimase 17 aasta jooksul on tehtud 
olulisi tehnilisi edusamme laevade 
liikumisega seotud andmete edastamise ja 
salvestamise vahendite vallas, võimaldades 
laeva pardal kasutada automaatset 
identifitseerimissüsteemi (AIS) laevade 
paremaks seireks. Selle tulemusel on 
kõnealuste funktsioonide täitmiseks 
vajalike seadmete kulud märkimisväärselt 
vähenenud. Euroopa rannikul on loodud 
mitu kohustuslikku laevade 
teatamissüsteemi kooskõlas 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) vastuvõetud asjakohaste 
eeskirjadega. Liidu ja liikmesriigi õigusega 
tagatakse, et laevad vastavad kõnealuste 
süsteemide kohastele kehtivatele 
teavitamisnõuetele. Nüüd on vaja 
tehnoloogilise innovatsiooniga edasi 
liikuda, tuginedes praeguseks saavutatud 
tulemustele ja tagades alati neutraalsuse 
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säilitamise.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Laevadega seotud andmete kogumist, 
edastamist ja jagamist võimaldavad, 
lihtsustavad ja ühtlustavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2010/65/EL17 osutatud riigisisene ühtne 
liides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/59/EÜ18 osutatud süsteem 
SafeSeaNet. Direktiiviga 98/41/EÜ nõutav 
teave pardal olevate isikute kohta tuleks 
seepärast salvestada riigisisesesse ühtsesse 
liidesesse, mille kaudu tehakse andmed 
hädaolukorras või õnnetuse korral pädeva 
asutuse jaoks koheselt kättesaadavaks.

(4) Laevadega seotud andmete kogumist, 
edastamist ja jagamist võimaldavad, 
lihtsustavad ja ühtlustavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2010/65/EL17 osutatud 
riigisisene ühtne liides ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/59/EÜ18 osutatud süsteem 
SafeSeaNet. Direktiiviga 98/41/EÜ nõutav 
teave pardal olevate isikute kohta tuleks 
seepärast salvestada riigisisesesse ühtsesse 
liidesesse, mille kaudu tehakse andmed 
hädaolukorras või õnnetuse korral pädeva 
asutuse jaoks koheselt kättesaadavaks. 
Neid andmeid tuleks kasutada ainult 
reisijate ohutuse eesmärgil ning töödelda 
kooskõlas liidu õigusaktidega 
andmekaitse ja eraelu kaitse kohta.

_________________ _________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/65/EL, 
milles käsitletakse liikmesriikide 
sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate 
laevade teavitusformaalsusi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. oktoobri 2010. aasta 
direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse 
liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja 
neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 
29.10.2010, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, 
millega luuakse ühenduse laevaliikluse 
seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ 
(EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, 
millega luuakse ühenduse laevaliikluse 
seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ 
(EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada proportsionaalsuse 
põhimõtte järgimine, peaks väiksematel 
käitajatel, kes veel ei kasuta riigisisest 
ühtset liidest ja kes teevad peamiselt väga 
lühikesi (lühemad kui 20 meremiili) 
riigisiseseid reise (st neil on kohustus 
sisestada teavet üksnes pardal olevate 
isikute arvu kohta), olema võimalus valida 
ise vahendid, mille abil reisijate arv 
riigisisese ühtse liidese või AIS-süsteemi 
kaudu kättesaadavaks teha.

(5) Selleks et tagada proportsionaalsuse 
põhimõtte järgimine, peaks väiksematel 
käitajatel, kes veel ei kasuta riigisisest 
ühtset liidest ja kes teevad peamiselt väga 
lühikesi (lühemad kui 20 meremiili) 
riigisiseseid reise (st neil on kohustus 
sisestada teavet üksnes pardal olevate 
isikute arvu kohta), olema võimalus valida 
ise vahendid, mille abil reisijate arv 
kättesaadavaks teha kas riigisisese ühtse 
liidese, AIS-süsteemi või muu 
liikmesriigis tunnustatud elektroonilise 
süsteemi kaudu.

Selgitus

Peab olema selge, kes täpselt peab ühtse liidese või AISi kaudu andmeid esitama. Lühikeste 
vahemaade operaatorite jaoks on lisatud võimalus kasutada liikmesriigis tunnustatud 
elektroonilist süsteemi, juhul kui nad ei saa kasutada kumbagi eelnimetatutest, sest see 
tekitaks neile organisatsioonilisi probleeme, eelkõige seoses isikute ohutuse ja päästmisega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Edusammud riigisiseste ühtsete 
liideste väljatöötamisel peaksid olema 
ideaalseks aluseks Euroopa ühtse liidese 
poole liikumiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b)  Liikmesriikidel tuleks lubada 
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jätkuvalt kasutada praeguseid võimalusi 
vähendada 20 meremiili künnist 
kohustusele registreerida ja esitada pardal 
olevate isikute nimekiri, sh reiside puhul, 
kus suure reisijate arvuga reisilaevad 
külastavad ühe pikema reisi käigus 
järjestikuseid sadamaid, mis asuvad 
üksteisest vähem kui 20 meremiili 
kaugusel. Sellistel juhtudel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus vähendada 
20 meremiili künnist, et oleks võimalik 
registreerida käesoleva direktiiviga nõutav 
teave nende pardal olevate isikute kohta, 
kes on pardale tulnud esimeses või 
vahepealses sadamas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vähendada sugulaste 
muret õnnetuse korral ning tarbetuid 
viivitusi konsulaarabi ja muude teenuste 
osutamisel, peaks edastatud andmed 
sisaldama ka teavet pardal olevate isikute 
kodakondsuse kohta. Kaugemale kui 20 
meremiili tehtavate reiside korral nõutavate 
sisestatavate andmete loetelu lihtsustatakse 
ja selgitatakse ning viiakse nii suures 
ulatuses kui võimalik kooskõlla 
riigisisesesse ühtsesse liidesesse 
sisestamise nõuetega.

(6) Selleks et anda õnnetuse korral 
sugulastele õigeaegset ja usaldusväärset 
teavet, vähendada tarbetuid viivitusi 
konsulaarabi ja muude teenuste osutamisel 
ning lihtsustada identifitseerimise korda, 
peaks edastatud andmed sisaldama ka 
teavet pardal olevate isikute kodakondsuse 
kohta. Kaugemale kui 20 meremiili 
tehtavate reiside korral nõutavate 
sisestatavate andmete loetelu lihtsustatakse 
ja selgitatakse ning viiakse nii suures 
ulatuses kui võimalik kooskõlla 
riigisisesesse ühtsesse liidesesse 
sisestamise nõuetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Võttes arvesse andmete salvestamise 
elektrooniliste vahendite kättesaadavust ja 

(7) Võttes arvesse andmete salvestamise 
elektrooniliste vahendite kättesaadavust ja 
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asjaolu, et isikuandmeid tuleks igal juhul 
koguda enne laeva väljumist, tuleks praegu 
direktiivis 98/41/EÜ sätestatud 30-
minutilist viivitust lugeda maksimaalseks 
ja kasutada üksnes erandjuhul.

asjaolu, et isikuandmeid tuleks igal juhul 
koguda enne laeva väljumist, tuleks praegu 
direktiivis 98/41/EÜ sätestatud 
30-minutilist viivitust vähendada 
10 minutini, lugeda maksimaalseks ja 
kasutada üksnes erandjuhul.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Kui registreerimine on lõpule 
viidud, tuleks reisijatele alati jagada 
teavet ohutusmeetmete kohta laeval ning 
tegutsemise kohta hädaolukorras.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada lõbusõidujahtidele ja -
laevadele, mis on prahitud laevapereta ja 
mis ei tegele seejärel 
kaubandustegevusega reisijate vedamise 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Niivõrd kui meetmed hõlmavad 
isikuandmete töötlemist, tuleks neid ellu 
viia kooskõlas isikuandmete kaitset 
käsitlevate ELi õigusaktidega20. Eelkõige 
ei tohiks direktiivi 98/41/EÜ kohaselt 
kogutavaid isikuandmeid töödelda ja 
kasutada muul eesmärgil ning neid ei 

(10) Direktiivis 98/41/EÜ ja 
direktiivis 2010/65/EÜ ette nähtud 
meetmed hõlmavad isikuandmete 
töötlemist. Isikuandmete töötlemist 
reguleeritakse isikuandmete kaitset 
käsitlevate ELi õigusaktidega, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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tohiks säilitada kauem, kui on direktiivi 
98/41/EÜ eesmärkide saavutamiseks 
vajalik.

määrusega (EL) nr 2016/67920a ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 45/200120b. Eelkõige 
ei tohiks direktiivi 98/41/EÜ kohaselt 
otsingu- ja päästeoperatsioonide 
hõlbustamiseks ning tõhusaks 
tegelemiseks õnnetuse tagajärgedega 
kogutavaid isikuandmeid täiendavalt 
töödelda või kasutada muul eesmärgil ning 
neid ei tohiks säilitada kauem, kui on 
direktiivi 98/41/EÜ konkreetsete 
eesmärkide saavutamiseks vajalik. Seetõttu 
tuleks isikuandmed automaatselt ja 
tarbetu viivituseta hävitada niipea, kui 
laevareis on turvaliselt lõpule viidud või 
kui hädaolukorra või õnnetuse 
tagajärgedega tegelemisel toimunud 
uurimine või kohtumenetlus on lõppenud.

__________________ __________________
20Eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu XXX määrus (EL) nr XXX/2016 
(number ja kuupäev lisatakse pärast 
ametlikku vastuvõtmist) üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (viide 
ELT-le lisatakse pärast ametlikku 
vastuvõtmist) ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise kohta 
(EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

20a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
20b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
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12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Andmeid, mis on seotud eranditest 
teatamise ja eranditaotlustega 
liikmesriikide poolt, samuti erinevate 
andmekogumisteenuste poolt kogutud 
andmetega, tuleks vastavalt vajadusele 
ühtlustada ja koordineerida, et tagada 
selliste andmete võimalikult tõhus 
kasutus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et võtta arvesse 
rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja 
suurendada läbipaistvust, tuleks 
komisjonile delegeerida volitus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
eesmärgiga jätta vajaduse korral käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja 
rahvusvaheliste õigusaktide muudatused ja 
kehtestada tingimused juurdepääsuks 
komisjoni hallatavale andmebaasile, mis 
sisaldab liikmesriikide teateid vabastuste ja 
eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
käigus asjakohased konsultatsioonid, ka 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta. 
Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel võrdne osalemine, 

(14) Selleks et võtta arvesse 
rahvusvahelise tasandi arengusuundi ja 
tehnoloogia arengut ning suurendada 
läbipaistvust, tuleks komisjonile 
delegeerida volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte eesmärgiga 
jätta vajaduse korral käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja rahvusvaheliste 
õigusaktide muudatused ja kehtestada 
tingimused juurdepääsuks komisjoni 
hallatavale andmebaasile, mis sisaldab 
liikmesriikide teateid vabastuste ja 
eranditaotluste kohta. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
käigus asjakohased konsultatsioonid, ka 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta. 
Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide 
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saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning ekspertidel on 
süstemaatiline juurdepääs delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisega 
tegelevatele komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele.

ettevalmistamisel võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning ekspertidel on 
süstemaatiline juurdepääs delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisega 
tegelevatele komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti kontrollkäikude 
täielikku seiretsüklit, peaks komisjon 
hindama direktiivi 98/41/EÜ rakendamist 
hiljemalt [seitse aastat pärast artikli 3 lõike 
1 teises lõigus osutatud kuupäeva] ning 
esitama sellekohase aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Liikmesriigid 
peaksid tegema komisjoniga koostööd, et 
koguda kõnealuse hindamise jaoks 
vajalikku teavet.

(15) Võttes arvesse Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti kontrollkäikude 
täielikku seiretsüklit, peaks komisjon 
hindama direktiivi 98/41/EÜ rakendamist 
hiljemalt [kaks aastat pärast artikli 3 
lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäeva] 
ning esitama sellekohase aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Liikmesriigid 
peaksid tegema komisjoniga koostööd, et 
koguda kõnealuse hindamise jaoks 
vajalikku teavet.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 2 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaitstud merepiirkond – 
merepiirkond, kus võivad tegutseda D-
klassi laevad, mis on loetletud vastavalt 
direktiivi 2009/45/EÜ artikli 4 lõikele 2,

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne reisilaeva väljumist teatatakse 
pardal olevate isikute arv reisilaeva 
kaptenile ja salvestatakse see Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/65/EL* artikli 5 kohaselt loodud 
ühtsesse liidesesse või tehakse see 
automaatse identifitseerimissüsteemi kaudu 
kättesaadavaks määratud asutusele.

2. Enne reisilaeva väljumist teatatakse 
pardal olevate isikute arv reisilaeva 
kaptenile ja salvestatakse see Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt 
loodud ühtsesse liidesesse või tehakse see 
automaatse identifitseerimissüsteemi kaudu 
muul moel kättesaadavaks määratud 
asutusele.

Kuni [kaks aastat pärast käesoleva 
muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva] 
võidakse 20 meremiili pikkuse või lühema 
reisi puhul teha pardal olevate isikute arv 
– erandina esimesest lõigust – määratud 
asutusele kättesaadavaks muu 
elektroonilise süsteemi kaudu, tingimusel 
et see süsteem on liikmesriigis 
tunnustatud ning oli kasutusel juba enne 
[käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäev].“

__________________________
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. oktoobri 2010. aasta 
direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse 
liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja 
neist väljuvate laevade 
teavitusformaalsusi ning millega 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 
29.10.2010, lk 1).“

Selgitus

Peab olema selge, kes täpselt peab ühtse liidese või AISi kaudu andmeid esitama. Lühikeste 
vahemaade operaatorite jaoks on lisatud võimalus kasutada liikmesriigis juba kasutatavat 
tunnustatud elektroonilist süsteemi, juhul kui nad ei saa kasutada kumbagi eelnimetatutest, 
sest see tekitaks neile organisatsioonilisi probleeme, eelkõige seoses isikute ohutuse ja 
päästmisega. Muudatusettepanekuga täpsustatakse raporti projekti muudatusettepaneku 10 
esialgset mõtet.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nende sünniaasta, – nende sünnikuupäev,

Selgitus

Sünniaasta ei ole piisav, et suure reisilaeva reisijaid nõuetekohaselt identifitseerida. Väikeste 
laste puhul on meditsiinilisest seisukohast oluline täpne sünnikuupäev. Lisaks on soovitatav 
ühtlustada need andmed andmetega, mida esitatakse muul kujul (FAL vormides palutakse 
esitada täpne sünnikuupäev).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kontaktnumber hädaolukorraks, kui 
reisija seda palub;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– reisija soovi korral teave, mis 
käsitleb tema vajadust erihoolduse ja -abi 
järele hädaolukorras.

– teave erihoolduse ja -abi vajaduse 
kohta hädaolukorras.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 98/41/EÜ 
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealune teave kogutakse enne 
reisilaeva väljumist ja salvestatakse 
direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt 
loodud ühtsesse liidesesse mitte hiljem kui 
30 minutit pärast reisilaeva väljumist.

2. Kõnealune teave kogutakse enne 
reisilaeva väljumist ja salvestatakse 
direktiivi 2010/65/EL artikli 5 kohaselt 
loodud ühtsesse liidesesse mitte hiljem kui 
10 minutit pärast reisilaeva väljumist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi kohaselt 
kogutavaid isikuandmeid ei tohiks 
töödelda ega kasutada muul eesmärgil.

3. Käesoleva direktiivi kohaselt 
kogutavaid isikuandmeid ei tohi töödelda 
ega kasutada muul eesmärgil kui reisijate 
ohutus, neid töödeldakse alati kooskõlas 
liidu õigusaktidega andmekaitse ja eraelu 
puutumatuse kohta ning need hävitatakse 
viivitamata niipea, kui neid enam ei 
vajata.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisilaeva käitamise eest vastutuse võtnud 
ühing peab, kui seda nõutakse käesoleva 
direktiivi artiklite 4 ja 5 kohaselt, määrama 
reisijateregistri pidaja, kes vastutab 
nimetatud sätetes osutatud teabe 
salvestamise eest direktiivi 2010/65/EL 

Reisilaeva käitamise eest vastutuse võtnud 
ühing peab, kui käesoleva direktiivi 
artiklite 4 ja 5 kohaselt nõutakse teabe 
salvestamist, määrama reisijateregistri 
pidaja, kes vastutab selle teabe 
salvestamise eest vastavalt nimetatud 
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artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse 
liidesesse või selle kättesaadavaks 
tegemise eest automaatse 
identifitseerimissüsteemi kaudu.

artiklitele.

Selgitus

Peab olema selge, kes täpselt peab ühtse liidese või AISi kaudu andmeid esitama. Lühikeste 
vahemaade operaatorite jaoks on lisatud võimalus kasutada liikmesriigis juba kasutatavat 
tunnustatud elektroonilist süsteemi, juhul kui nad ei saa kasutada kumbagi eelnimetatutest, 
sest see tekitaks neile organisatsioonilisi probleeme, eelkõige seoses isikute ohutuse ja 
päästmisega. Muudatusettepanekuga täpsustatakse raporti projekti muudatusettepaneku 15 
esialgset mõtet.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühing ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud 
isikuandmeid kauem, kui on käesoleva 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks 
vajalik, nimelt kuni hetkeni, mil andmed 
salvestatakse direktiivi 2010/65/EL artikli 
5 kohaselt loodud ühtsesse liidesesse. Kui 
teavet enam kõnealusel eesmärgil ei vajata, 
see hävitatakse, ilma et see piiraks muid 
teavitamiskohustusi.

Ühing ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud 
isikuandmeid kauem, kui on käesoleva 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks 
vajalik, nimelt kuni hetkeni, mil andmed 
salvestatakse direktiivi 2010/65/EL 
artikli 5 kohaselt loodud ühtsesse 
liidesesse. Kui teavet enam kõnealusel 
eesmärgil ei vajata, hävitatakse see 
automaatselt ja viivitamata, ilma et see 
piiraks muid liidu või riiklikust õigusest 
tulenevaid konkreetseid 
teavitamiskohustusi, kaasa arvatud 
statistilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 8 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Võttes arvesse tehnika taset ja 
rakendamise kulusid, peab iga ühing 
rakendama vajalikke tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid, et kaitsta 
artikli 5 kohaselt töödeldavaid 
isikuandmeid salvestatud, edastatavate või 
muul moel töödeldavate isikuandmete 
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise 
või juhusliku kaotsimineku, muutmise, 
loata avalikustamise või neile 
juurdepääsu võimaldamise eest.

Selgitus

Muudatusettepanek 8 LIBE-komisjoni arvamusest, mis võeti vastu vastavalt artikli 53 lõikele 
4. Andmete turvalisus on liidu andmekaitseõiguse oluline osa. Komisjoni ettepanekus 
tunnistatakse seda, märkides, et direktiiv ei sisalda isikuandmetele juurdepääsuga seoses 
mingeid tagatisi. Muudatusettepaneku sõnastus on võetud kehtivast direktiivist 95/46/EÜ ja 
seda asendavast aktist, määrusest 2016/679. Direktiivi 98/41 artikkel 11, mis on siin 
asendatud uue artikliga 11, sisaldas seda kohustust, mis on ettepanekus välja jäetud. See 
tuleks teksti tagasi panna.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a – taane 1 a (uus)
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisatakse punkt ba:
„ba) Liikmesriik, mille sadamast laev 
väljub, võib vabastada artikli 4 lõikega 2 
ette nähtud kohustusest reisilaeva, mis 
teeb üksnes kaitstud merepiirkonnas 
vähem kui tunni kestvaid liinivedusid.“

Selgitus

See erand tuleks alles jätta, tagamaks, et direktiivi läbivaatamine ei too kaasa liigset 
koormust vedajatele, kes teevad kaitstud merepiirkonnas vähem kui tunni kestvaid 
liinivedusid, nagu on sätestatud direktiivis 98/41/EÜ.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 10 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik ei hoia artikli 5 kohaselt 
kogutud isikuandmeid kauem, kui on 
käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks vajalik, see tähendab

Liikmesriik säilitab artikli 5 kohaselt 
kogutud isikuandmeid järgmiselt:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 10 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei 
vajata, see hävitatakse, ilma et see piiraks 
muid teavitamiskohustusi.

Kui teavet enam kõnealusel eesmärgil ei 
vajata, hävitatakse see automaatselt ja 
viivitamata, ilma et see piiraks muid liidu 
või riiklikust õigusest tulenevaid 
konkreetseid teavitamiskohustusi, kaasa 
arvatud statistilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 11a

1. Isikuandmete töötlemine käesoleva 
direktiivi alusel toimub kooskõlas 
määrusega (EL) nr 2016/679.
2. Liidu institutsioonide ja asutuste 
poolne isikuandmete töötlemine käesoleva 
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direktiivi alusel, näiteks ühtses liideses ja 
SafeSeaNetis, toimub kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 45/2001.“

Selgitus

Muudatusettepanek 10 LIBE-komisjoni arvamusest, mis võeti vastu vastavalt artikli 53 
lõikele 4. Õiguslik kooskõla direktiiviga 2010/65, mis samuti sisaldab sarnast sätet. See 
sobiks kokku ka põhjendusega 10. Ühtse liidese ja SafeSeaNeti haldaja on Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 12 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata 
ajaks õigus võtta alates [jõustumise 
kuupäev] vastu artiklites 9 ja 12 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse viieaastaseks 
(pikendatavaks) perioodiks õigus võtta 
alates [jõustumise kuupäev] vastu 
artiklites 9 ja 12 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv 98/41/EÜ
Artikkel 14 a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesoleva direktiivi 
rakendamist ning esitab 
hindamistulemused Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt [seitse aastat pärast 
artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud 
kuupäeva].

Komisjon hindab käesoleva direktiivi 
rakendamist ning esitab 
hindamistulemused Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt [kaks aastat pärast 
artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud 
kuupäeva].


