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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu a 

cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aby se snížily obavy příbuzných v 

případě nehody a zbytečná prodlení při 

poskytování konzulární pomoci a jiných 

služeb, měly by sdělované údaje obsahovat 

informace o státní příslušnosti osob na 

palubě. Měl by být zjednodušen a objasněn 

seznam požadovaných údajů u plaveb o 

délce nad 20 námořních mil a měl by být 

co nejvíce sladěn s požadavky na hlášení 

údajů do vnitrostátního jednotného portálu. 

(6) Aby mohly být příbuzným v 

případě nehody poskytnuty včasné a 

spolehlivé informace a aby byla omezena 
zbytečná prodlení při poskytování 

konzulární pomoci a jiných služeb, měly 

by sdělované údaje obsahovat informace o 

státní příslušnosti osob na palubě. Měl by 

být zjednodušen a objasněn seznam 

požadovaných údajů u plaveb o délce nad 

20 námořních mil a měl by být co nejvíce 

sladěn s požadavky na hlášení údajů do 

vnitrostátního jednotného portálu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pokud opatření zahrnují 

zpracování osobních údajů, toto zpracování 

se provádí v souladu s právními předpisy 

Unie o ochraně osobních údajů20. Osobní 

údaje shromážděné pro účely směrnice 

98/41/ES by zejména neměly být 

zpracovávány a používány pro jiný účel a 

neměly by být uchovávány déle, než je 

nebytné pro účely vymezené ve směrnici 

98/41/ES. 

(10) Opatření stanovená ve směrnici 

98/41/ES a směrnici 2010/65/ES zahrnují 

zpracování osobních údajů. Toto 

zpracování se řídí právními předpisy Unie 

o ochraně osobních údajů, zejména 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/67920a a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200120b, 

které se vztahuje na zpracování osobních 

údajů zaznamenaných v jednotném 

portálu a SafeSeaNet. Osobní údaje 

shromážděné pro účely směrnice 98/41/ES 

s cílem usnadnit pátrací a záchranné 

operace a účinné vyrovnání se s následky 

nehody by zejména neměly být dále 

zpracovávány a používány pro jiný účel a 
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neměly by být uchovávány déle, než je 

nezbytné pro zvláštní účely vymezené ve 

směrnici 98/41/ES. Osobní údaje by proto 

měly být okamžitě zničeny, jakmile loď 

bezpečně dokončí plavbu nebo jakmile je 

dokončeno vyšetřování nehody nebo 

mimořádné události či související soudní 

řízení. 

_______________ __________________ 

20 Zejména nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2016 ze 

dne XXX (číslo a datum se doplní po 

formálním přijetí) o ochraně osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(obecné nařízení o ochraně údajů) (odkaz 

na Úř. věst. se doplní po formálním 

přijetí) a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. 

prosince 2000 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů orgány a institucemi Společenství a 

o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 

 20a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 20b Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 

2000 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů orgány a institucemi Společenství a 

o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– rok narození osob na palubě lodi, – datum narození, 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – obvyklé bydliště, 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 5 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Osobní údaje shromážděné pro 

účely této směrnice by neměly být 

zpracovány ani použity pro jakýkoli jiný 

účel.; 

3. Osobní údaje shromážděné pro 

účely této směrnice nejsou zpracovány ani 

použity pro jakýkoli jiný účel. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy zajistí, aby 

společnost odpovědná za provozování této 

osobní lodi poskytla při shromažďování 

informací podle tohoto článku každé 

osobě na palubě informace stanovené v 

nařízení (EU) 2016/679, a to ve stručné, 

transparentní, srozumitelné a snadno 
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pochopitelné podobě s využitím jasného a 

jednoduchého jazyka. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Osobní údaje shromážděné v souladu s 

článkem 5 společnost neuchovává déle, než 

je nutné pro účely této směrnice, konkrétně 

do okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány 

v jednotném portálu zřízeném podle článku 

5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny 

jiné ohlašovací povinnosti, jakmile již 

informace nejsou pro tento účel potřeba, 

zničí se. 

Osobní údaje shromážděné v souladu s 

článkem 5 společnost neuchovává déle, než 

je nutné pro účely této směrnice, konkrétně 

do okamžiku, kdy jsou údaje zaznamenány 

v jednotném portálu zřízeném podle článku 

5 směrnice 2010/65/EU. Aniž jsou dotčeny 

jiné zvláštní ohlašovací povinnosti podle 

právních předpisů Unie nebo 

vnitrostátních právních předpisů, mimo 

jiné i pro statistické účely, jakmile již 

informace nejsou pro tento účel potřeba, 

okamžitě se zničí. 

Odůvodnění 

Formulace přidávaná v návrhu („aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací povinnosti“) neposkytuje 

právní jistotu, neboť neupřesňuje, co tyto jiné ohlašovací povinnosti jsou, z jakého právního 

základu vycházejí a jakým účelům slouží. Návrh změny, který předložil ve svém stanovisku 

evropský inspektor ochrany údajů s cílem dosáhnout právní jistoty. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Každá společnost provádí s ohledem na 

stav techniky a náklady spojené s 

prováděním vhodná technická a 

organizační opatření za účelem ochrany 

osobních údajů zpracovaných podle 

článku 5 před náhodným nebo 
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nezákonným zničením nebo náhodnou 

ztrátou, změnou či neoprávněným 

prozrazením nebo přístupem k osobním 

údajům, které jsou uchovávány, 

předávány nebo jiným způsobem 

zpracovávány. 

Odůvodnění 

Zabezpečení údajů je klíčovým prvkem právních předpisů Unie o ochraně údajů. Návrh 

Komise tuto skutečnost bere na vědomí, neboť přiznává, že neobsahuje žádné záruky ohledně 

dostupnosti osobních údajů. Navržená formulace je převzata ze stávající směrnice 95/46/ES a 

aktu, který ji nahrazuje, nařízení 2016/679. Článek 11 směrnice 98/41, který je zde nahrazen 

novým článkem 11, tuto povinnost, která je v tomto návrhu zrušena, obsahoval. Je třeba ji 

znovu zavést. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny jiné ohlašovací 

povinnosti, jakmile již informace nejsou 

pro tyto účely potřeba, zničí se.; 

Aniž jsou dotčeny jiné zvláštní ohlašovací 

povinnosti podle právních předpisů Unie 

nebo vnitrostátních právních předpisů, 

mimo jiné i pro statistické účely, jakmile 

již informace nejsou pro tento účel 

potřeba, okamžitě se zničí. 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu s PN3 s cílem zajistit právní jednotnost. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Směrnice 98/41/ES 

Článek 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a) vkládá se nový článek, který zní: 
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 „Článek 11a 

 1.  Zpracování osobních údajů podle 

této směrnice se provádí v souladu s 

nařízením (EU) 2016/679. 

 2.  Zpracování osobních údajů orgány 

a institucemi Unie podle této směrnice, 

např. v rámci jednotného portálu a 

SafeSeaNet, se provádí v souladu s 

nařízením (ES) č. 45/2001. 

Odůvodnění 

Právní soulad se směrnicí 2010/65, která také obsahuje podobné ustanovení. Je rovněž v 

souladu s bodem odůvodnění 10. Jednotný portál a SafeSeaNet jsou spravovány Evropskou 

agenturou pro námořní bezpečnost. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 98/41/ES 

Čl. 14 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise vyhodnotí provádění této směrnice 

a nejpozději do [sedm let po datu 

uvedeném v čl. 3 odst. 1 druhém 

pododstavci] předloží výsledky hodnocení 

Evropskému parlamentu a Radě. 

Komise vyhodnotí provádění této směrnice 

a nejpozději do [tři roky po datu uvedeném 

v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci] 

předloží výsledky hodnocení Evropskému 

parlamentu a Radě. 

 

 

  



 

AD\1118417CS.docx 9/9 PE600.925v01-00 

 CS 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Název Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do 

přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách 

lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z 

nich 

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

Věcně příslušný výbor  

              Datum oznámení na zasedání 

TRAN 

9.6.2016 
   

Výbor, který vypracoval stanovisko 
 Datum oznámení na zasedání 

LIBE 

9.6.2016 

Navrhovatelka 

 Datum jmenování 

Helga Stevens 

14.11.2016 

Projednání ve výboru 31.1.2017 27.2.2017   

Datum přijetí 27.2.2017    

 


