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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С цел да се намали тревогата 

на роднините в случай на произшествие, 

както и ненужното забавяне на 

консулската помощ и другите услуги, 

съобщаваните данни следва да включват 

информация относно гражданството на 

лицата на борда. Списъкът на 

изискваните данни за пътуванията над 

20 морски мили следва да бъде 

опростен, изяснен и приведен в 

съответствие, доколкото е възможно, с 

изискванията за докладване в 

националната система за обслужване на 

едно гише. 

(6) С цел да се предостави 

навременна и надеждна информация 
на роднините в случай на произшествие, 

както и да се намали ненужното 

забавяне на консулската помощ и 

другите услуги, съобщаваните данни 

следва да включват информация 

относно гражданството на лицата на 

борда. Списъкът на изискваните данни 

за пътуванията над 20 морски мили 

следва да бъде опростен, изяснен и 

приведен в съответствие, доколкото е 

възможно, с изискванията за докладване 

в националната система за обслужване 

на едно гише. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Доколкото мерките водят до 

обработка на лични данни, тя се 

извършва в съответствие със 

законодателството на Съюза за защитата 

на личните данни20. По-специално, 

личните данни, събирани за целите на 

Директива 98/41/ЕО, не следва да се 

обработват и използват за други цели, и 

следва да не се съхраняват по-дълго от 

необходимото за целите на Директива 

98/41/ЕО, както е посочено в нея. 

(10) Мерките, предвидени в 

Директива 98/41/ЕО и Директива 

2010/65/ЕО, водят до обработка на 

лични данни. Тази обработка се 

урежда със законодателството на Съюза 

за защитата на личните данни, по-

специално с Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на 

Съвета20a и (Регламент (ЕО) № 

45/2001 на Европейския парламент и 

на Съвета20б, които се прилагат към 

обработката на лични данни, 

записани в системите за обслужване 
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на едно гише и в SafeSeaNet. По-

специално, личните данни, събирани за 

целите на Директива 98/41/ЕО за 

улесняване на операции по издирване и 

спасяване и за ефективно 

отстраняване на последствията от 

произшествие, не следва да се 

обработват допълнително и използват 

за други цели, и следва да не се 

съхраняват по-дълго от необходимото за 

конкретните цели на Директива 

98/41/ЕО, както е посочено в нея. Във 

връзка с това личните данни следва да 

бъдат унищожени незабавно след 

безопасния завършек на рейса на 

кораба или след приключването на 

разследването или съдебното 

производство вследствие на 

произшествие или извънредна 

ситуация. 

_______________ __________________ 

20 По-специално Регламент (ЕС) № 

/2016 от XXX г. (номерът и датата да 

се добавят след официалното 

приемане) на Европейския парламент 

и на Съвета относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и 

относно свободното движение на 

такива данни (общ регламент 

относно защитата на данните) 

(позоваването на ОВ да се добави след 

официалното приемане) и Регламент 

(ЕО) № 45/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 

декември 2000 г. относно защитата 

на лицата по отношение на 

обработката на лични данни от 

институции и органи на Общността 

и за свободното движение на такива 

данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). 

 

 20a Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета 

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 
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регламент относно защитата на 

данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

 20б Регламент (ЕО) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 18 декември 2000 г. относно 

защитата на лицата по отношение 

на обработката на лични данни от 

институции и органи на Общността 

и за свободното движение на такива 

данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО 

Член 5 – параграф 1 – тире 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- годината им на раждане, - дата на раждане, 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО 

Член 5 – параграф 1 – тире 5 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - „обичайно местопребиваване“, 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Личните данни, събирани за 

целите на настоящата директива, следва 

да не се обработват и използват за 

3. Личните данни, събирани за 

целите на настоящата директива, не се 

обработват и използват за каквито и да 
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каквито и да било други цели.“; било други цели.“; 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО 

Член 5 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки 

гарантират, че към момента, в който 

информацията се събира съгласно 

настоящия член, компанията, която 

поема отговорността за оперирането 

на пътническия кораб, предоставя на 

всяко лице на борда на този 

пътнически кораб информацията, 

определена в Регламент (ЕС) 2016/679, 

в сбита, прозрачна, разбираема и 

лесно достъпна форма на ясен и 

недвусмислен език. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 98/41/ЕО 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Личните данни, събрани в съответствие 

с член 5, не се съхраняват от 

компанията по-дълго, отколкото е 

необходимо за целите на настоящата 

директива, а именно до момента, в 

който данните се запишат в системата за 

обслужване на едно гише, създадена 

съгласно член 5 от Директива 

2010/65/ЕС. Без да се засягат други 

задължения за докладване, след като 

информацията повече не е необходима 

за тази цел, тя се унищожава. 

Личните данни, събрани в съответствие 

с член 5, не се съхраняват от 

компанията по-дълго, отколкото е 

необходимо за целите на настоящата 

директива, а именно до момента, в 

който данните се запишат в системата за 

обслужване на едно гише, създадена 

съгласно член 5 от Директива 

2010/65/ЕС. Без да се засягат други 

специфични задължения за докладване 

съгласно националното 

законодателство, включително за 

статистически цели, след като 

информацията повече не е необходима 
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за тази цел, тя се унищожава незабавно. 

Обосновка 

Формулировката в предложението „Без да се засягат други задължения за 

докладване“ не дава правна сигурност, тъй като не уточнява какви други правни 

задължения за докладване съществуват, на каква правна основа и за какви цели.  

Предложението за изменение беше направено в становището на ЕНОЗД с цел 

гарантиране на правна сигурност. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 98/41/ЕО 

Член 8 – параграф 3 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Като се вземат предвид 

достиженията на техническия 

прогрес и разходите за тяхното 

внедряване, всяко дружество 

предприема подходящи технически и 

организационни мерки за защита на 

личните данни, обработвани съгласно 

член 5, срещу случайно или 

неправомерно унищожаване или 

случайна загуба, промяна, неразрешено 

разкриване или достъп до предавани, 

съхранявани или по друг начин 

обработвани лични данни. 

Обосновка 

Сигурността на данните е съществен елемент от правото на Съюза в областта на 

защитата на данните. Предложението на Комисията признава това, като отчита 

обстоятелството, че то не включва никакви гаранции относно достъпа до личните 

данни. Предложеният текст е взет от настоящата Директива 95/46/ЕО и акта за 

нейното изменение Регламент 2016/679. В член 11 от Директива 98/41, заменен тук с 

нов член 11, се съдържаше това задължение, което е заличено в предложението. То 

следва да бъде добавено отново. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 
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Директива 98/41/ЕО 

Член 10 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засягат други задължения за 

докладване, след като информацията 

повече не е необходима за тези цели, тя 

се унищожава. 

Без да се засягат други специфични 

задължения за докладване съгласно 

националното законодателство, 

включително за статистически цели, 

след като информацията повече не е 

необходима за тази цел, тя се 

унищожава незабавно. 

Обосновка 

Съгласуване с изм. 3 за гарантиране на правна последователност. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Директива 98/41/ЕО 

Член 11 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a) Добавя се следният член: 

 „Член 11a 

 1.  Съгласно настоящата 

директива личните данни се 

обработват в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

 2.  Обработката на лични данни 

от институциите на Съюза съгласно 

настоящата директива, като 

например данните, записани в 

системите за обслужване на едно 

гише и в SafeSeaNet, се извършва в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 45/2001. 

Обосновка 

Правна последователност с Директива 2010/65, която съдържа подобна разпоредба. 

Изменението отговаря също и на съображение 10.В действителност системата за 

обслужване на едно гише и SafeSeaNet се управляват от Европейската агенция за 

морска безопасност. 
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Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 98/41/ЕО 

Член 14 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията оценява изпълнението на 

настоящата директива и представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

резултатите от оценката не по-късно от 

[седем години след датата, посочена в 

член 3, параграф 1, втората алинея].“. 

Комисията оценява изпълнението на 

настоящата директива и представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

резултатите от оценката не по-късно от 

[три години след датата, посочена в 

член 3, параграф 1, втората алинея].“. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически 

кораби, които оперират по направление към или от пристанища на 

държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 

2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно 

формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във 

и/или напускащи пристанищата на държавите членки 
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