
 

AD\1118417SV.docx  PE600.925v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
 

2016/0171(COD) 

28.2.2017 

STÅNDPUNKT I FORM AV 
ÄNDRINGSFÖRSLAG 

från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 

frågor 

till utskottet för transport och turism 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 

direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på 

passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens 

medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till 

och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna 

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

Föredragande av yttrande: Helga Stevens 

 



 

PE600.925v01-00 2/9 AD\1118417SV.docx 

SV 

PA_Legam 

  



 

AD\1118417SV.docx 3/9 PE600.925v01-00 

 SV 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att minska de anhörigas oro i 

händelse av en olycka och onödiga 

förseningar när det gäller konsulärt bistånd 

och andra tjänster bör den rapporterade 

informationen omfatta uppgifter om 

ombordvarande personers nationalitet. 

Förteckningen över obligatoriska uppgifter 

avseende resor som är längre än 20 sjömil 

bör förenklas, förtydligas och så långt som 

möjligt anpassas till kraven om 

rapportering hos den enda nationella 

kontaktpunkten. 

(6) För att kunna ge anhöriga snabb 

och tillförlitlig information i händelse av 

en olycka och för att minska onödiga 

förseningar när det gäller konsulärt bistånd 

och andra tjänster bör den rapporterade 

informationen omfatta uppgifter om 

ombordvarande personers nationalitet. 

Förteckningen över obligatoriska uppgifter 

avseende resor som är längre än 20 sjömil 

bör förenklas, förtydligas och så långt som 

möjligt anpassas till kraven om 

rapportering hos den enda nationella 

kontaktpunkten. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) I den mån som åtgärderna medför 

behandling av personuppgifter bör de 

vidtas i enlighet med unionslagstiftningen 

om skydd av personuppgifter20. Särskilt 

bör de personuppgifter som samlas in i 

enlighet med direktiv 98/41/EG inte 

behandlas och användas för andra ändamål 

och inte bevaras längre än vad som är 

nödvändigt för de syften som avses i 

direktiv 98/41/EG. 

(10) Åtgärderna enligt direktiv 

98/41/EG och direktiv 2010/65/EG medför 

behandling av personuppgifter. Denna 

behandling regleras av 

unionslagstiftningen om skydd av 

personuppgifter, i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/67920a och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/200120b, som gäller 

behandling av personuppgifter som 

samlas in inom ramen för den enda 

kontaktpunkten och SafeSeaNet. Särskilt 

bör de personuppgifter som samlas in i 

enlighet med direktiv 98/41/EG för att 
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underlätta sök- och räddningsinsatser och 

effektiv hantering av olyckors efterspel 

inte behandlas ytterligare och användas för 

andra ändamål och inte bevaras längre än 

vad som är nödvändigt för de specifika 

syften som avses i direktiv 98/41/EG. 

Personuppgifter bör därför omedelbart 

förstöras så snart fartygets resa har 

avslutats, utan incidenter, eller när en 

utredning eller rättsliga förfaranden i 

samband med en olyckas eller 

nödsituations efterspel har avslutats. 

_______________ __________________ 

20 Särskilt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr XXX/2016 av den 

XXX (nummer och datum kommer att 

föras in efter det formella antagandet) om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 

uppgiftsskyddsförordning) (hänvisning till 

EUT läggs till efter det formella 

antagande) och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 

 20a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 om skydd för 

fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 20bEuropaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 

december 2000 om skydd för enskilda då 

gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1). 

 



 

AD\1118417SV.docx 5/9 PE600.925v01-00 

 SV 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– födelseår, och – födelsedatum, och 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 1 – strecksats 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – stadigvarande hemvist. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Personuppgifter som samlas in i 

enlighet med detta direktiv får inte 

behandlas och användas för andra 

ändamål.”. 

3. Personuppgifter som samlas in i 

enlighet med detta direktiv ska inte 

behandlas och användas för andra 

ändamål.”. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 5 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. När uppgifter samlas in i enlighet 
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med den här artikeln ska medlemsstaterna 

säkerställa att det företag som ansvarar 

för driften av passagerarfartyget ger varje 

person ombord den information som avses 

i förordning (EU) 2016/679 i en koncis, 

transparent, begriplig och lättillgänglig 

form, med klara och enkla formuleringar. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Personuppgifter som insamlas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 5 ska 

företaget inte bevara längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med detta 

direktiv, nämligen tills uppgifterna 

registreras hos den enda kontaktpunkten, 

som inrättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU. Utan att det påverkar 

andra rapporteringsskyldigheter ska 

uppgifterna, när de inte längre behövs för 

detta ändamål, förstöras. 

Personuppgifter som insamlas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 5 ska 

företaget inte bevara längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med detta 

direktiv, nämligen tills uppgifterna 

registreras hos den enda kontaktpunkten, 

som inrättats i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2010/65/EU. Utan att det påverkar 

andra specifika rapporteringsskyldigheter i 

enlighet med unionslagstiftning eller 

nationell lagstiftning, inklusive för 

statistiska ändamål, ska uppgifterna, när 

de inte längre behövs för detta ändamål, 

omedelbart förstöras. 

Motivering 

Formuleringen ”utan att det påverkar andra rapporteringsskyldigheter” ger inte rättslig 

säkerhet eftersom det inte preciseras vilka dessa andra rapporteringsskyldigheter är, och inte 

heller deras rättsliga grund och syfte.  Förslag till ändring från Europeiska 

datatillsynsmannen för att uppnå rättslig säkerhet. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 8 – stycke 3a (nytt)  
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Varje företag ska vidta lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder, med 

beaktande av de modernaste lösningarna 

och kostnaderna för genomförande, för 

att skydda de personuppgifter som 

behandlas i enlighet med artikel 5 från 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust 

eller ändring eller till obehörigt röjande 

av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats 

eller på annat sätt behandlats. 

Motivering 

Datasäkerhet är ett grundläggande element i unionens lagstiftning om uppgiftsskydd. COM-

förslaget erkänner detta genom att säga att det inte innehåller några garantier vad gäller 

tillgången till personuppgifter. Den föreslagna formuleringen är tagen från direktiv 95/46/EG 

och dess ersättningsakt förordning 2016/679. Artikel 11 i direktiv 98/41, som här ersätts av 

en ny artikel 11, innehöll denna skyldighet, som har strukits i förslaget. Den bör införas på 

nytt. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 10 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar andra 

rapporteringsskyldigheter ska uppgifterna, 

när de inte längre behövs för dessa 

ändamål, förstöras.”. 

Utan att det påverkar andra specifika 

rapporteringsskyldigheter i enlighet med 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning, inklusive för statistiska 

ändamål, ska uppgifterna, när de inte 

längre behövs för detta ändamål, 

omedelbart förstöras.”. 

Motivering 

Jfr ändringsförslag 3, för att säkerställa rättslig konsekvens. 

 



 

PE600.925v01-00 8/9 AD\1118417SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 11a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 11a 

 1.  Behandling av personuppgifter 

enligt detta direktiv ska ske i enlighet med 

förordning (EU) 2016/679. 

 2.  Behandlingen av personuppgifter 

av unionens institutioner och organ enligt 

detta direktiv, exempelvis inom ramen för 

den enda kontaktpunkten och 

SafeSeaNet, ska ske i enlighet med 

förordning (EG) nr 45/2001.” 

Motivering 

Rättslig konsekvens med direktiv 2010/65, som innehåller en liknande bestämmelse. Det 

skulle också stämma överens med skäl 10. Den enda kontaktpunkten och SafeSeaNet förvaltas 

av Europeiska sjöfartsbyrån. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 13 

Direktiv 98/41/EG 

Artikel 14a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv och lägga 

fram resultaten av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet senast [sju år 

efter den dag som avses i artikel 3.1 andra 

stycket].”. 

Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv och lägga 

fram resultaten av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet senast [tre år 

efter den dag som avses i artikel 3.1 andra 

stycket].”. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Titel Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som 

ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater 

och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU 

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller 

avgår från hamnar i medlemsstaterna 
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