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28.9.2017 A8-0168/ 001-029

PAKEITIMAI 001-029 
pateikė Transporto ir turizmo komitetas

Pranešimas
Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017
Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose 
esančių asmenų registracija

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) per pastaruosius 17 metų padaryta 
esminė laivo judėjimo duomenų perdavimo 
ir saugojimo technologijų pažanga – 
naudojant automatinę identifikavimo 
sistemą (AIS) dabar laivus galima stebėti 
dar geriau. Todėl šioms funkcijoms atlikti 
reikalingos įrangos išlaidos labai sumažėjo. 
Vadovaujantis Tarptautinės jūrų 
organizacijos (TJO) priimtomis 
taisyklėmis, palei Europos krantus įdiegta 
keletas privalomųjų pranešimų iš laivų 
sistemų. Sąjungos ir nacionalinė teisė 
užtikrina, kad laivai laikytųsi pagal tas 
sistemas taikomų pranešimų teikimo 
reikalavimų;

(3) per pastaruosius 17 metų padaryta 
esminė laivo judėjimo duomenų perdavimo 
ir saugojimo technologijų pažanga – 
naudojant automatinę identifikavimo 
sistemą (AIS) dabar laivus galima stebėti 
dar geriau. Todėl šioms funkcijoms atlikti 
reikalingos įrangos išlaidos labai sumažėjo. 
Vadovaujantis Tarptautinės jūrų 
organizacijos (TJO) priimtomis 
taisyklėmis, palei Europos krantus įdiegta 
keletas privalomųjų pranešimų iš laivų 
sistemų. Sąjungos ir nacionalinė teisė 
užtikrina, kad laivai laikytųsi pagal tas 
sistemas taikomų pranešimų teikimo 
reikalavimų. Dabar reikėtų siekti, kad 
būtų diegiamos technologinės inovacijos, 
kuriamos atsižvelgiant į iki šiol gautus 
rezultatus ir visada laikantis neutralumo;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) sukūrus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2010/65/ES17 
nurodytą nacionalinę vieno langelio 
sistemą ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/59/EB18 nurodytą sistemą 
„SafeSeaNet“, su laivu susijusių duomenų 
rinkimas, perdavimas ir dalijimasis jais 
tapo paprastesni ir suderinti. Todėl 
informacija apie laive esančius asmenis, 
kurios reikalaujama pagal Direktyvą 
98/41/EB, turėtų būti registruojama į 
nacionalinę vieno langelio sistemą, iš 
kurios, susidarius avarinei situacijai arba 
įvykus avarijai, kompetentinga institucija 
ją gali lengvai gauti;

(4) sukūrus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2010/65/ES17 
nurodytą nacionalinę vieno langelio 
sistemą ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/59/EB18 nurodytą sistemą 
„SafeSeaNet“, su laivu susijusių duomenų 
rinkimas, perdavimas ir dalijimasis jais 
tapo paprastesni ir suderinti. Todėl 
informacija apie laive esančius asmenis, 
kurios reikalaujama pagal Direktyvą 
98/41/EB, turėtų būti registruojama į 
nacionalinę vieno langelio sistemą, iš 
kurios, susidarius avarinei situacijai arba 
įvykus avarijai, kompetentinga institucija 
ją gali lengvai gauti. Šie duomenys turėtų 
būti naudojami tik keleivių saugumui 
užtikrinti ir tvarkomi laikantis Sąjungos 
teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir 
privatumo;

_________________ _________________
17 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl 
pranešimo formalumų, taikomų į valstybių 
narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų 
išplaukiantiems laivams, kuria 
panaikinama Direktyva 2002/6/EB 
(OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

17 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl 
pranešimo formalumų, taikomų į valstybių 
narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų 
išplaukiantiems laivams, kuria 
panaikinama Direktyva 2002/6/EB 
(OL L 283, 2010 10 29, p. 1).

18 2002 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų 
eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB 
(OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

18 2002 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų 
eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB 
(OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi proporcingumo principo, 
mažesni operatoriai, kurie dar nesinaudoja 
nacionaline vieno langelio sistema ir 
dažniausiai vykdo labai trumpus (mažiau 
kaip 20 jūrmylių) vidaus reisus (t. y., yra 
įpareigoti registruoti tik laive esančių 
asmenų skaičių), turėtų galėti pasirinkti 
tokio skaičiaus pranešimo būdą – per 
nacionalinę vieno langelio sistemą arba per 
AIS;

(5) siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi proporcingumo principo, 
mažesni operatoriai, kurie dar nesinaudoja 
nacionaline vieno langelio sistema ir 
dažniausiai vykdo labai trumpus (mažiau 
kaip 20 jūrmylių) vidaus reisus (t. y., jie 
yra įpareigoti registruoti tik laive esančių 
asmenų skaičių), turėtų galėti pasirinkti 
tokio skaičiaus pranešimo būdą – arba per 
nacionalinę vieno langelio sistemą, per 
AIS, arba naudojantis kita elektronine 
valstybės narės patvirtinta sistema;

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kas turės siųsti duomenis per vieno langelio sistemą arba per automatinio 
identifikavimo sistemą. Įtraukta nauja galimybė – valstybės narės patvirtinta elektroninė 
sistema tiems trumpais reisais veiklą vykdantiems operatoriams, kurie negali naudotis nė 
viena iš dviejų pirmiau nurodytų galimybių, nes jiems kiltų organizacinių sunkumų, ypač 
susijusių su sauga ir asmenų gelbėjimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pažanga kuriant nacionalines vieno 
langelio sistemas turi būti suprantama 
kaip idealus pagrindas siekti ateityje 
sukurti Europos vieno langelio sistemą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) valstybėms narėms turėtų būti leista 
išlaikyti esamas galimybes sumažinti 20 
jūrmylių ribą laive esančių asmenų 
sąrašui užregistruoti ir pranešti, įskaitant 
reisus, kurių atveju keleiviniai laivai, 
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vežantys didelį skaičių keleivių, vienas po 
kito įplaukia į uostus, kuriuos skiria 
mažesnis nei 20 jūrmylių atstumas, per 
vieną ilgesnį reisą. Tokiais atvejais 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
sumažinti 20 jūrmylių ribą tam, kad būtų 
galima užregistruoti pagal šią direktyvą 
reikalaujamą informaciją, susijusią su 
laive esančiais keleiviais, į laivą įlipusiais 
pirmajame arba tarpiniuose uostuose;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant, įvykus avarijai, sumažinti 
giminaičių nerimą ir nereikalingą 
konsulinės pagalbos ir kitų paslaugų delsą, 
pranešama informacija turėtų apimti ir 
informaciją apie laive esančių asmenų 
pilietybę. Duomenų, kurių reikalaujama 
vykdant trumpesnes kaip 20 jūrmylių 
keliones, sąrašą reikėtų supaprastinti, 
padaryti aiškesnį ir kuo labiau suderinti su 
informacijos pranešimo į nacionalinę vieno 
langelio sistemą reikalavimu;

(6) siekiant giminaičiams laiku suteikti 
patikimą informaciją įvykus avarijai, 
sumažinti nereikalingą konsulinės pagalbos 
ir kitų paslaugų delsą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas tapatybės nustatymo 
procedūroms, pranešama informacija 
turėtų apimti ir informaciją apie laive 
esančių asmenų pilietybę. Duomenų, kurių 
reikalaujama vykdant trumpesnes kaip 20 
jūrmylių keliones, sąrašą reikėtų 
supaprastinti, padaryti aiškesnį ir kuo 
labiau suderinti su informacijos pranešimo 
į nacionalinę vieno langelio sistemą 
reikalavimu;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tai, kad sukurtos 
elektroninės duomenų registracijos 
priemonės, ir į tai, kad asmenų duomenys 
bet kokiu atveju turi būti surinkti prieš 
laivui išplaukiant, šiuo metu Direktyvoje 
98/41/EB nustatytas 30 minučių vėlavimas 
laikytinas didžiausiu leistinu ir juo turėtų 

(7) atsižvelgiant į tai, kad sukurtos 
elektroninės duomenų registracijos 
priemonės, ir į tai, kad asmenų duomenys 
bet kokiu atveju turi būti surinkti prieš 
laivui išplaukiant, šiuo metu Direktyvoje 
98/41/EB nustatytas 30 minučių vėlavimas 
turėtų būti sutrumpintas iki 10 minučių, 
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būti naudojamasi tik išimtiniais atvejais; laikytinas didžiausiu leistinu ir juo turėtų 
būti naudojamasi tik išimtiniais atvejais;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atlikus registracijos procedūras 
keleiviams turėtų visada būti pateikiama 
informacija apie laivuose taikomas 
saugos priemones ir veiksmus, kurių 
reikia imtis laive susidarius avarinei 
situacijai;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ši direktyva neturėtų būti taikoma 
pramoginėms jachtoms arba 
pramoginiams laivams, įskaitant atvejus, 
kai jie yra sudarę laivo nuomos be įgulos 
sutartį ir vėliau nėra naudojami 
komerciniais keleivių vežimo tikslais;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jei priemonės apima asmens 
duomenų tvarkymą, jie turi būti tvarkomi 
laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens 
duomenų apsaugos20. Pažymėtina, kad 
laikantis Direktyvos 98/41/EB surinkti 
asmens duomenys negali būti tvarkomi ir 
naudojami jokiam kitam tikslui ir turi būti 
laikomi ne ilgiau, nei būtina tuo tikslu, 

(10) Direktyvoje 98/41/EB ir Direktyvoje 
2010/65/EB nustatytos priemonės apima 
asmens duomenų tvarkymą. Šis tvarkymas 
reglamentuojamas Sąjungos teisės aktais 
dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2016/67920a ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
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kuris nustatytas Direktyvoje 98/41/EB; Nr. 45/200120b. Pažymėtina, kad laikantis 
Direktyvos 98/41/EB surinkti asmens 
duomenys, siekiant palengvinti paieškos ir 
gelbėjimo operacijas ir veiksmingą 
tvarkymą įvykus avarijai, negali būti 
toliau tvarkomi ar naudojami jokiam kitam 
tikslui ir turi būti laikomi ne ilgiau, nei 
būtina tuo konkrečiu tikslu, kaip nustatyta 
Direktyvoje 98/41/EB. Todėl asmens 
duomenys turėtų būti nepagrįstai 
nedelsiant automatiškai sunaikinti po to, 
kai laivo kelionė saugiai baigiama arba, 
atitinkamai, kai baigiamas tyrimas ar 
teismo procesas po avarijos ar avarinės 
situacijos;

__________________ __________________
20 Visų pirma XXX Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XXX/2016 
(numeris bus įrašytas, kai reglamentas 
bus oficialiai priimtas) dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas) 
(nuoroda į OL bus įrašyta, kai 
reglamentas bus oficialiai priimtas) ir 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

20a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
20b 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pranešimų apie išimtis ir valstybių 
narių prašymus taikyti išimtis duomenys, 
taip pat duomenys, renkami įvairiose 
duomenų rinkimo tarnybose, turėtų būti 
derinami ir koordinuojami, siekiant 
užtikrinti kuo didesnį šių duomenų 
naudojimo veiksmingumą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius ir padidinti skaidrumą, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį dėl to, kad 
atitinkamais atvejais tarptautinių priemonių 
pakeitimai būtų neįtraukiami į šios 
direktyvos taikymo sritį, ir dėl Komisijos 
tvarkomos duomenų bazės, kurioje 
saugomi valstybių narių pranešimai apie 
išimtis ir prašymai taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą, naudojimosi sąlygų. 
Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be 
kita ko, su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
rengiant deleguotuosius aktus, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o šiems sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

(14) siekiant atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius bei tarptautines technologines 
inovacijas ir padidinti skaidrumą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl to, kad 
atitinkamais atvejais tarptautinių priemonių 
pakeitimai būtų neįtraukiami į šios 
direktyvos taikymo sritį, ir dėl Komisijos 
tvarkomos duomenų bazės, kurioje 
saugomi valstybių narių pranešimai apie 
išimtis ir prašymai taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą, naudojimosi sąlygų. 
Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be 
kita ko, su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
rengiant deleguotuosius aktus, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o šiems sistemingai 
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ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į visą stebėsenos ciklą, 
kurį sudaro Europos jūrų saugumo 
agentūros atstovų apsilankymai, 
Direktyvos 98/41/EB įgyvendinimą 
Komisija turėtų įvertinti ne vėliau kaip 
[septyneri metai nuo datos, nurodytos 3 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje] ir 
apie vertinimo rezultatus pranešti Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti su Komisija, kad ji 
galėtų surinkti visą šiam vertinimui 
reikiamą informaciją;

(15) atsižvelgiant į visą stebėsenos ciklą, 
kurį sudaro Europos jūrų saugumo 
agentūros atstovų apsilankymai, 
Direktyvos 98/41/EB įgyvendinimą 
Komisija turėtų įvertinti ne vėliau kaip 
[dveji metai nuo datos, nurodytos 3 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje] ir 
apie vertinimo rezultatus pranešti Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti su Komisija, kad ji 
galėtų surinkti visą šiam vertinimui 
reikiamą informaciją;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis
Direktyva 98/41/EB
2 straipsnio 9 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „– saugoma jūros teritorija – jūros 
zona, kurioje gali plaukioti D klasės laivai, 
įtraukta į sąrašą pagal Direktyvos 
2009/45/EB 4 straipsnio 2 dalį,“;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 98/41/EB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš keleiviniam laivui išplaukiant, 
laive esančių asmenų skaičius pranešamas 
keleivinio laivo kapitonui ir 
užregistruojamas į vieno langelio sistemą, 
sukurtą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2010/65/ES* 5 
straipsnį, arba per automatinę 
identifikavimo sistemą pranešamas 
paskirtajai institucijai.

2. Prieš keleiviniam laivui išplaukiant, 
laive esančių asmenų skaičius pranešamas 
keleivinio laivo kapitonui ir 
užregistruojamas į vieno langelio sistemą, 
sukurtą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį, 
arba kitaip per automatinę identifikavimo 
sistemą pranešamas paskirtajai institucijai.

Iki [įrašyti datą – dveji metai po šios iš 
dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo 
dienos], tais atvejais, kai kelionės 
atstumas yra 20 jūrmylių ar mažiau, laive 
esančių asmenų skaičius, nukrypstant 
nuo pirmos pastraipos, gali būti 
pateikiamas paskirtajai institucijai 
naudojantis kita elektronine sistema su 
sąlyga, kad tą sistemą yra patvirtinusi 
valstybė narė ir ji jau buvo naudojama 
prieš [įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo 
dieną];

* 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, 
taikomų į valstybių narių uostus 
įplaukiantiems ir (arba) iš jų 
išplaukiantiems laivams, kuria 
panaikinama Direktyva 2002/6/EB (OL 
L 283, 2010 10 29, p. 1).“;

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kas turės siųsti duomenis per vieno langelio sistemą arba per automatinio 
identifikavimo sistemą. Įtraukta nauja galimybė – valstybės narės patvirtinta (jau naudojama) 
elektroninė sistema tiems trumpais reisais veiklą vykdantiems operatoriams, kurie negali 
naudotis nė viena iš dviejų pirmiau nurodytų galimybių, nes jiems kiltų organizacinių 
sunkumų, ypač susijusių su sauga ir asmenų gelbėjimu. Šiuo pakeitimu ketinama patikslinti 
pranešimo projekte pateikto 10 pakeitimo pradinę mintį.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 98/41/EB
5 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gimimo metai, – gimimo data,

Pagrindimas

Siekiant deramai nustatyti žmonių, plaukiančių dideliu keleiviniu laivu, tapatybę, gimimo 
metai nėra pakankami duomenys. Be to, tiksli gimimo data yra svarbi medicininiu požiūriu 
turint omeny mažus vaikus. Taip pat patartina standartizuoti šiuos duomenis suderinant su 
kitose formose pateiktais duomenimis (FAL formose prašoma pateikti tikslią gimimo datą).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 98/41/EB
5 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei keleivis pageidauja, kontaktinis 
numeris, kuriuo būtų galima skambinti 
avarijos atveju;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 98/41/EB
5 straipsnio 1 dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– savanoriškai keleivių pateikiama 
informacija apie avarijos atveju reikalingą 
specialią priežiūrą ar pagalbą.

– informacija apie avarijos atveju 
reikalingą specialią priežiūrą ar pagalbą.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 98/41/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši informacija surenkama dar prieš 
laivui išplaukiant ir laivo išplaukimo metu, 
bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 
trisdešimt minučių nuo jo išvykimo, 
užregistruojama į vieno langelio sistemą, 
sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 
5 straipsnį.

2. Ši informacija surenkama dar prieš 
laivui išplaukiant ir laivo išplaukimo metu, 
bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 
10 minučių nuo jo išvykimo, 
užregistruojama į vieno langelio sistemą, 
sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 
5 straipsnį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 98/41/EB
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šią direktyvą surinkti asmens 
duomenys neapdorojami ir nenaudojami 
jokiu kitu tikslu.

3. Pagal šią direktyvą surinkti asmens 
duomenys neapdorojami ir nenaudojami 
jokiu kitu tikslu nei keleivių sauga, 
tvarkomi laikantis Sąjungos teisės aktų 
dėl duomenų apsaugos bei privatumo ir, 
kai tampa nereikalingi, nepagrįstai 
nedelsiant automatiškai sunaikinami.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 98/41/EB
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai reikalaujama pagal šios direktyvos 4 
ir 5 straipsnius, kiekviena kompanija, 
imdamasi atsakomybės už keleivinio laivo 
eksploatavimą, paskiria keleivių 
registratorių, atsakingą už tuose 

Kai pagal šios direktyvos 4 ir 5 straipsnius 
reikalaujama registruoti informaciją, 
kiekviena kompanija, imdamasi 
atsakomybės už keleivinio laivo 
eksploatavimą, paskiria keleivių 
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straipsniuose nurodytos informacijos 
registraciją į vieno langelio sistemą, 
sukurtą pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 
straipsnį, arba perdavimą per automatinę 
identifikavimo sistemą.

registratorių, atsakingą už tos informacijos 
registraciją pagal minėtuosius straipsnius.

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kas turės siųsti duomenis per vieno langelio sistemą arba per automatinio 
identifikavimo sistemą. Įtraukta nauja galimybė – valstybės narės patvirtinta (jau naudojama) 
elektroninė sistema tiems trumpais reisais veiklą vykdantiems operatoriams, kurie negali 
naudotis nė viena iš dviejų pirmiau nurodytų galimybių, nes jiems kiltų organizacinių 
sunkumų, ypač susijusių su sauga ir asmenų gelbėjimu. Šiuo pakeitimu ketinama patikslinti 
pranešimo projekte pateikto 15 pakeitimo pradinę mintį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 98/41/EB
8 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų 
kompanija nelaiko ilgiau nei būtina šios 
direktyvos taikymo tikslais, t. y., ilgiau nei 
jie įrašomi į vieno langelio sistemą, sukurtą 
pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. 
Nedarant poveikio kitoms informacijos 
teikimo prievolėms, minėtu tikslu 
nebereikalinga informacija sunaikinama.

Pagal 5 straipsnį surinktų asmens duomenų 
kompanija nelaiko ilgiau nei būtina šios 
direktyvos taikymo tikslais, t. y. ilgiau nei 
jie įrašomi į vieno langelio sistemą, sukurtą 
pagal Direktyvos 2010/65/ES 5 straipsnį. 
Nedarant poveikio kitoms konkrečioms 
Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, 
įskaitant statistikos tikslais, nustatytoms 
informacijos teikimo prievolėms, minėtu 
tikslu nebereikalinga informacija 
nepagrįstai nedelsiant automatiškai 
sunaikinama.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 98/41/EB
8 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į naujausius technologijų 
laimėjimus ir jų diegimo išlaidas, 
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kiekviena bendrovė įgyvendina tinkamas 
technines ir organizacines priemones, 
skirtas apsaugoti, kad pagal 5 straipsnį 
tvarkomi asmens duomenys nebūtų 
netyčia ar neteisėtai sunaikinti ar netyčia 
prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar 
palikti prieinami.

Pagrindimas

LIBE komiteto nuomonėje pateiktas 8 pakeitimas priimtas pagal 53 straipsnio 4 dalį. 
Duomenų saugumas yra esminis Sąjungos teisės aktų dėl duomenų apsaugos elementas. 
Komisijos pasiūlyme tai pripažįstama patvirtinant, kad jame nėra numatyta jokios garantijos 
dėl prieigos prie asmens duomenų. Siūloma formuluotė perimta iš galiojančios Direktyvos 
95/46/EB ir jos pakeitimo akto – Reglamento 2016/679. Direktyvos 98/41 11 straipsnyje, 
kuris čia pakeičiamas nauju 11 straipsniu, ši pareiga buvo numatyta, tačiau pasiūlyme ji 
išbraukta. Šia nuostatą reikėtų vėl įrašyti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunkčio 1 a įtrauka (nauja)
Direktyva 98/41/EB
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įterpiamas šis ba punktas:
„ba) valstybės narės, iš kurių uostų 
išvyksta laivai, gali netaikyti laivams, 
plaukiojantiems tik saugomose jūros 
teritorijose ir atliekantiems reguliariąsias 
paslaugas, kai kelionė nuo vieno uosto iki 
kito trunka mažiau kaip valandą, 4 
straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos;“

Pagrindimas

Ši nukrypti leidžianti nuostata gali būti išlaikyta siekiant užtikrinti, kad dėl direktyvos 
peržiūros nebus sudaryta nereikalingos naštos operatoriams, atliekantiems reguliariąsias 
paslaugas, kai kelionė nuo vieno uosto iki kito trunka mažiau kaip valandą, kaip nustatyta 
Direktyvoje 98/41/EB.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
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Direktyva 98/41/EB
10 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal 5 straipsnį surinktų 
asmens duomenų nelaiko ilgiau negu 
būtina šios direktyvos taikymo tikslais, tai 
yra laiko:

Valstybės narės pagal 5 straipsnį surinktus 
asmens duomenis laiko:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Direktyva 98/41/EB
10 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio kitoms informacijos 
teikimo prievolėms, šiais tikslais 
nebereikalinga informacija sunaikinama.

Nedarant poveikio kitoms konkrečioms 
Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, 
įskaitant statistikos tikslais, nustatytoms 
informacijos teikimo prievolėms, minėtu 
tikslu nebereikalinga informacija 
nepagrįstai nedelsiant automatiškai 
sunaikinama.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Direktyva 98/41/EB
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) Įterpiamas šis straipsnis:
„11a straipsnis
1. Asmens duomenų tvarkymas pagal 
šią direktyvą vykdomas laikantis 
Reglamento (ES) 2016/679.
2. Sąjungos institucijų ir įstaigų pagal 
šią direktyvą tvarkomų asmens duomenų, 
pvz., įrašytų į vieno langelio sistemą ir 
sistemą „SafeSeaNet“, tvarkymas 
vykdomas pagal Reglamentą (EB) 
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Nr. 45/2001.“

Pagrindimas

LIBE komiteto nuomonėje pateiktas 10 pakeitimas priimtas pagal 53 straipsnio 4 dalį. 
Siekiama teisiškai suderinti su Direktyva 2010/65, kurioje numatyta panaši nuostata. Tai taip 
pat derėtų su 10 konstatuojamąja dalimi. Iš tiesų vieno langelio sistemą ir sistemą 
„SafeSeaNet“ valdo Europos jūrų agentūra.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Direktyva 98/41/EB
12a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 9 ir 12 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos].

2. 9 ir 12 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo [įsigaliojimo datos], ir šis 
laikotarpis gali būti pratęstas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 98/41/EB
14a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina šios direktyvos 
įgyvendinimą ir to vertinimo rezultatus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip [septyneri metai po 3 straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytos 
datos].

Komisija įvertina šios direktyvos 
įgyvendinimą ir to vertinimo rezultatus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip [dveji metai po 3 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje nurodytos datos].


