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КРАТКА ОБОСНОВКА

Резервационните данни на пътниците (PNR) се предоставят от пътниците, събират се от 
въздушни превозвачи и се използват за техните системи за издаване на билети, 
резервация и регистрация. С оглед на търговския си характер резервационните данни 
на пътниците съдържат различен вид информация, като се започне от имена, адреси, 
номера на паспорти и информация за кредитни карти и се стигне до информация 
относно други пътници, маршрут на пътуване и туроператори.

Въпреки че Парламентът припомни за своята решимост да се бори срещу тероризма, 
като ключов елемент от европейската външна дейност, и да следва проактивна 
политика на превенция, той също така изрази необходимостта от защита на основните 
права и гарантиране на зачитането на неприкосновеността на личния живот на 
гражданите на ЕС съгласно съответните стандарти и норми на ЕС за защита на данните.

Сключването на споразумения със САЩ, Канада и Австралия във връзка с обмена на 
резервационни данни на пътниците породи опасения относно ограничаването на целта, 
профилирането, сроковете на запазване на данните и необходимостта и 
пропорционалността, макар че в случая с Австралия беше намерено задоволително 
решение на тези проблеми.

Европейският парламент подчерта в няколко резолюции необходимостта да се 
гарантира съгласуваността на споразуменията с трети страни с конкретна рамка за 
защитата на този вид лични данни и тяхното обработване от агенциите, натоварени с 
предотвратяването на терористични нападения и организирана престъпност, за да се 
гарантира, че основното право на гражданите на неприкосновеност на личния живот не 
се нарушава, а резервационните данни на пътниците се използват само за целите на 
правоприлагането и сигурността в случай на престъпления, свързани с тероризъм, и 
транснационална престъпност, както и за да се забрани използването при каквито и да 
било обстоятелства на резервационни данни на пътници с цел извличане на данни и 
профилиране.

Макар в проектодирективата да бяха открити редица недостатъци по отношение на тези 
основни цели, изискани от Европейския парламент, докладчикът по становище 
предпочете да съсредоточи измененията си върху аспектите, които имат пряка връзка 
със сферите на компетентност на AFET, като принос към работата на водещата 
комисия, а не дублиране на същата тази работа.

В частност, докладчикът по становище се опита да гарантира, че целите на директивата 
не се подкопават от международни споразумения, които биха допуснали по-ниски 
стандарти.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение1

Предложение за директива
Позоваване 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните от 25 март 
2011 г. и становище 10/2011 на 
Работната група по член 29, прието 
на 5 април 2011 г., по-специално 
частта, в която те поставят под 
съмнение необходимостта от 
предложението на Комисията, както 
и неговата пропорционалност и 
обхват;

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите-членки следва да вземат 
всички необходими мерки, за да 
позволят на въздушните превозвачи да 
изпълнят задълженията си по 
настоящата директива. Държавите-
членки следва да предвидят възпиращи, 
ефективни и пропорционални санкции, 
включително финансови санкции за 
въздушните превозвачи, които не 
спазват своите задължения относно 
предаването на PNR данни. При 
наличие на повтарящи се сериозни 
нарушения, които биха могли да 
подкопаят основните цели на 
настоящата директива, тези санкции 

(17) Държавите членки следва да вземат 
всички необходими мерки, за да
позволят на въздушните превозвачи да 
изпълнят задълженията си по 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да предвидят възпиращи, 
ефективни и пропорционални санкции, 
включително финансови санкции за 
въздушните превозвачи, които не 
спазват своите задължения относно 
предаването на PNR данни. В случаите 
на недостатъчна техническа 
структура обаче Комисията следва да 
обмисли варианти, които да 
подсигурят безпроблемното 
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могат в изключителни случаи да 
включват мерки като спиране, отнемане 
и конфискуване на превозното средство 
или временно суспендиране или 
отнемане на разрешителното за дейност.

управление на международното 
въздушно движение, като се избегне 
налагането на нееднакви санкции от 
отделните държави членки. При 
наличие на повтарящи се сериозни 
нарушения, които биха могли да 
подкопаят основните цели на 
настоящата директива, тези санкции 
могат в изключителни случаи да 
включват мерки като спиране, отнемане 
и конфискуване на превозното средство 
или временно суспендиране или 
отнемане на разрешителното за дейност.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата на 
субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR данни, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване или блокиране, 
както и правото на обезщетение и 
съдебна защита, следва да бъдат в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР.

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата на 
субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR данни, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване или блокиране, 
както и правото на обезщетение и 
съдебна защита, следва да бъдат в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР. Тези права следва да се 
прилагат еднакво по отношение на 
гражданите на Съюза и гражданите 
на трети държави.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) В интерес на гарантирането на 
правна сигурност и безпроблемно 
прилагане на настоящата директива 
и за да се избегне влошаване на 
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отношенията на Съюза с превозвачи 
от трети страни и техните 
държави на флага, е важно Съюзът да 
приеме изпълними преходни 
разпоредби относно предоставянето 
на PNR данни. В този контекст 
включването на вътрешните полети 
на този първи етап би могло да доведе 
до оперативно свръхнатоварване, в 
резултат на което да се стигне до 
неефективно прилагане на схемата за 
PNR данните.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Сключваните от Съюза 
международни споразумения следва да 
предвиждат предпазни мерки, 
съвместими с изискванията на 
настоящата директива.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното законодателство 
на държава-членка. Държавите-членки 
обаче могат да изключат от обхвата 
му леките престъпления, за които 
предвид техните съответни системи на 
наказателното правосъдие обработката 

з) тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне пет години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка. Държавите членки 
обаче изключват от обхвата му 
престъпленията, за които, предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие, обработката 
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на PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие с 
принципа на пропорционалност;

на PNR данни съгласно настоящата 
директива не би била в съответствие с 
принципа на пропорционалност;

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) (заглавна част)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното право на 
държава-членка, и ако са:

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне пет години 
съгласно националното право на 
държава членка, и ако са:

Изменение 8

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава-членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава-
членка. Такова предаване следва да се 
прави само въз основа на оценка на 
всеки отделен случай

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка или на група държави 
членки предава PNR данните или 
резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава 
членка. Такова предаване следва да се 
прави само въз основа на оценка на 
всеки отделен случай
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава-
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, параграф 
2, както и да получи, ако е необходимо, 
резултата от обработката на PNR 
данните. Звеното за данни за пътниците 
може да поиска достъп до определени 
PNR данни, съхранявани от звеното за 
данни за пътниците на друга държава-
членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка или на група държави 
членки има право да поиска, ако е 
необходимо, от звеното за данни за 
пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и ако:

Държава членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и ако:

-a) Съюзът е сключил международно 
споразумение с тази трета държава 
или е страна, заедно с тази трета 
държава, по международна 
конвенция, която предвижда 
предпазни мерки, съвместими с 
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изискванията на настоящата 
директива;
-б) подобно международно 
споразумение предвижда предаването 
на данни (или третата държава 
изрично е изразила съгласието си за 
това) на друга трета държава, 
когато:
i) третата държава е обосновала 
необходимостта от такова предаване 
на данни за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, 
параграф 2, 
ii) предпазните мерки, осигурени от 
страната дестинация, са съвместими 
с изискванията на настоящата 
директива, 
iii) държавата членка е дала 
предварително изричното си 
разрешение;

a) са изпълнени условията, посочени в 
член 13 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета,

a) са изпълнени условията, посочени в 
член 13 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета.

б) предаването е необходимо за 
целите на настоящата директива, 
посочени в член 1, параграф 2 и
в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета 
държава единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, 
параграф 2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата-членка.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 17 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
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Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 1. 
Този преглед обхваща всички елементи 
на настоящата директива, като 
специално внимание се отделя на 
спазването на стандарта за защита на 
личните данни, продължителността на 
срока на запазване на данните и 
качеството на оценките. Той съдържа и 
статистическата информация, събрана 
съгласно член 18.

Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 1. 
Този преглед обхваща всички елементи 
на настоящата директива, като 
специално внимание се отделя на 
спазването на стандарта за защита на 
личните данни, включително в 
случаите, свързани с предаване на 
данни на трети държави, 
продължителността на срока на 
запазване на данните и качеството на 
оценките. Той съдържа и преглед на 
преходните разпоредби в член 16, 
както и съвети по всички проблеми, 
отнасящи се до предоставянето на 
PNR данни от въздушните 
превозвачи, съгласно метода „push”, 
включително въздействието върху 
превозвачите от трети страни и 
техните държави на флага, а също 
така и статистическата информация, 
събрана съгласно член 18.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

1. Държавите членки подготвят набор от 
статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение, а също така и броя 
на случаите, по страна и по цел, 
както се посочва в член 1, параграф 2, 
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свързани с предаване на данни на 
трети държави в съответствие с 
член 8.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 19 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. При сключването на двустранни 
споразумения с трети държави или 
многостранни конвенции, които 
налагат задължения и ангажименти, 
Съюзът гарантира, че тези 
споразумения предвиждат предпазни 
мерки, съвместими с изискванията на 
настоящата директива.
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