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Съображение 20 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Към обработването на личните 

данни, извършвано от държавите членки 

при прилагането на настоящата 

директива, се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета25. 

Системата на ВДП на ЕС изисква 

обработването на личните данни, които 

са необходими с цел проверка на 

самоличността на заявителя, 

отпечатване на стикера на ВДП на ЕС и 

улесняване на пътуването на 

засегнатите субекти на данни. 

Необходимо е допълнително да се 

уточнят гаранциите, приложими към 

обработваните лични данни, като 

например максималния срок на 

съхраняване на събраните лични данни. 

С цел предотвратяване на евентуални 

злоупотреби максималният срок на 

съхраняване трябва да е три години. 

Заличаването на личните данни на 

заявителите не следва да засяга 

способността на държавите членки да 

наблюдават прилагането на настоящата 

директива. 

(20) Към обработването на личните 

данни, извършвано от държавите членки 

при прилагането на настоящата 

директива, се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета25. 

Системата на ВДП на ЕС изисква 

обработването на личните данни, които 

са необходими с цел проверка на 

самоличността на заявителя, 

отпечатване на стикера на ВДП на ЕС и 

улесняване на пътуването на 

засегнатите субекти на данни. 

Необходимо е допълнително да се 

уточнят гаранциите, приложими към 

обработваните лични данни, като 

например максималния срок на 

съхраняване на събраните лични данни. 

С цел предотвратяване на евентуални 

злоупотреби е необходим максимален 

срок на съхраняване. Този срок следва 

да бъде пропорционален и не следва да 

надвишава 90 дни след края на 

валидността на издадените ВДП на 

ЕС. Анонимизирането или 
заличаването на личните данни на 

заявителите не следва да засяга 

способността на държавите членки да 

наблюдават прилагането на настоящата 



 

AM\1173557BG.docx  PE631.626v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

директива. 

__________________ __________________ 

25 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

25 Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

Or. en 
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Член 9 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) допълнителни защитни елементи 

и изисквания, включващи повишени 

стандарти срещу подправяне и 

фалшифициране; 

б) допълнителни небиометрични 

защитни елементи и изисквания, 

включващи повишени стандарти срещу 

подправяне и фалшифициране; 

Or. en 

Обосновка 

Ако Комисията изисква добавянето на биометрични данни, това следва да бъде 

направено чрез делегиран акт. 
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Член 13 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Оказващата помощ държава 

членка и държавата членка по 

гражданството съхраняват личните 

данни на заявителя за не повече от три 

години. След изтичането на срока за 

съхраняване личните данни на заявителя 

се заличават. 

4. Оказващата помощ държава 

членка и държавата членка по 

гражданството съхраняват личните 

данни на заявителя за не повече от 90 

дни след края на валидността на 

издадения ВДП на ЕС. След изтичането 

на срока за съхраняване личните данни 

на заявителя се заличават. При 

необходимост могат да се съхраняват 

анонимизирани данни за целите на 

мониторинга и оценката на 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

 


