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PAKEITIMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

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 ir sumažinti 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; 

 

Pakeitimas 2 

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, 

kuris nustatytas Direktyvoje 98/41/EB; 

(10) Direktyvoje 98/41/EB ir 

Direktyvoje 2010/65/EB nustatytos 
priemonės apima asmens duomenų 

tvarkymą. Šis tvarkymas 

reglamentuojamas Sąjungos teisės aktų 

dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/67920a ir Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento 

(EB) 45/200120b, kurie taikomi į vieno 

langelio sistemą ir sistemą „SafeSeaNet“ 

įrašytų asmens duomenų tvarkymui. 

Pažymėtina, kad laikantis Direktyvos 

98/41/EB surinkti asmens duomenys 

siekiant palengvinti paieškos ir gelbėjimo 

operacijas ir veiksmingą tvarkymą įvykus 
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avarijai negali būti toliau tvarkomi ir 

naudojami jokiam kitam tikslui ir turi būti 

laikomi ne ilgiau, nei būtina tuo tikslu, 

kuris nustatytas Direktyvoje 98/41/EB. 

Todėl asmens duomenys turėtų būti 

nedelsiant sunaikinti po to, kai laivo 

kelionė buvo saugiai baigta arba kai buvo 

baigtas 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). 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
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Direktyva 98/41/EB 

5 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– gimimo metai, – gimimo data, 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Direktyva 98/41/EB 

5 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – nuolatinė gyvenamoji vieta, 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Direktyva 98/41/EB 

5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 

metu, kai informacija renkama pagal šį 

straipsnį, visiems asmenims, 

plaukiantiems keleiviniu laivu suteikiama 

Reglamente (ES) 2016/679 numatyta 

informacija. Šią informaciją pateikia 
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bendrovė, prisiimanti atsakomybę už 

keleivinio laivo valdymą, ir ji pateikiama 

glaustai, skaidriai, suprantamai ir lengvai 

prieinama forma, naudojant aiškią ir 

paprastą kalbą. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 tikslams, nustatytoms 

informacijos teikimo prievolėms, įskaitant 

statistikos tikslus, minėtu tikslu 

nebereikalinga nedelsiant informacija 

sunaikinama. 

Pagrindimas 

Pasiūlyme naudojama formuluotė „nedarant poveikio kitoms informacijos teikimo 

prievolėms“ nesuteikia teisinio tikrumo, nes ja nenurodoma, kokios yra kitos informacijos 

tekimo prievolės, kokiu teisiniu pagrindu ir tokiems tikslams. Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūno jo nuomonėje pasiūlytas pakeitimas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 

Direktyva 98/41/EB 

8 straipsnio 3 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Atsižvelgiant į technologijų lygį ir jų 

įdiegimo išlaidas kiekviena bendrovė 

įgyvendina tinkamas technines ir 
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organizacines priemones, skirtas 

apsaugoti, kad pagal 5 straipsnį tvarkomi, 

saugomi, perduodami ar kitaip tvarkomi 

asmens duomenys nebūtų netyčia ar 

neteisėtai sunaikinti ar netyčia prarasti, 

pakeisti, neleistinai atskleisti ar palikti 

prieinami. 

Pagrindimas 

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 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 tikslams, nustatytoms 

informacijos teikimo prievolėms, įskaitant 

statistikos tikslus, minėtu tikslu 
nebereikalinga nedelsiant informacija 

sunaikinama. 

Pagrindimas 

Suderinama su 3 pakeitimu siekiant užtikrinti teisinį nuoseklumą. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas) 

Direktyva 98/41/EB 

11 a straipsnis (naujas) 
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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) Nr. 45/2001. 

Pagrindimas 

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 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 

Direktyva 98/41/EB 

14 a 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 [treji metai po 3 straipsnio 

1 dalies antroje pastraipoje nurodytos 

datos].“. 
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų 

keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, 

taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų 

išplaukiantiems laivams 

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

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 
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14.11.2016 

Svarstymas komitete 31.1.2017 27.2.2017   
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