
 

ЕП подкрепя директивата за резервационните
данни на авиопътниците (PNR)
 
Новата директива, уреждаща ползването на резервационните данни на
авиопътниците в ЕС (PNR) за превенция, разкриване, разследване и съдебно
преследване на тероризъм и сериозни престъпления, беше одобрена от ЕП в
четвъртък. Тя ще задължи авиолиниите да предават на националните власти
данните на пътниците за всички полети от трети страни към ЕС и обратно.
 
„Приехме важен нов инструмент за борбата срещу терористите и трафикантите. Чрез
събирането,  споделянето  и  анализирането  на  PNR  информация,  нашите
разузнавателни агенции могат да следят съмнителни тенденции на поведение, които
трябва  да  бъдат  следени.  PNR не  е  вълшебно  решение,  но  страните,  които  имат
национални системи за PNR показват отново и отново високата им ефективност“, каза
докладчикът на Парламента Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания).
 
„Има разбираеми притеснения относно събирането и съхраняването на данните на
хората,  но аз смятам,  че директивата въвежда предпазни мерки по този въпрос и
демонстрира, че законът е пропорционален на опасностите, пред които сме изправени.
Сега правителствата на държавите членки на ЕС трябва да се заемат с прилагането на
споразумението“, добави Къркхоуп.
 
Текстът беше приет с 461 гласа „за“, 179 „против“ и 9 „въздържал се“.
 
Държавите членки ще трябва да създадат „звена за данни за пътниците“ (ЗДП), които
да управляват данните на пътниците, събрани от авиолиниите. Тази информация ще
трябва да бъде пазена за период от пет години, но след шест месеца данните ще бъдат
деперсонализирани. Това означава прикриване на елементите от данните, които могат
да послужат за непосредствено идентифициране като име, адрес или контакти на
лицето.
 
ЗПД ще бъдат отговорни за събирането на PNR данни от въздушните превозвачи,
съхраняването  и  обработването  на  тези  данни  и  предаването  на  тези  данни  на
компетентните органи, както и за обмена на такива данни със ЗПД на други държави
членки и Европол. Директивата постановява, че всички такива трансфери могат да се
правят  само  след  разглеждането  на  всеки  конкретен  случай  и  изключително  за
конкретните цели на превенция, разкриване, разследване и съдебно преследване на
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тероризъм и сериозни престъпления.
 
Директивата ще се  прилага  за  полети до и  от  ЕС,  но  държавите членки могат  да
разширят приложението и до вътрешни за ЕС полети (от една държава членка на ЕС до
друга), при условие че уведомят Европейската комисия за това. Държавите членки на
ЕС могат също така да решат да събират и обработват PNR данни от пътнически
агенции и туроператори, които предоставят свързани с пътувания услуги, тъй като те
също събират и обработват такива данни.
 
Предпазни мерки за защита на данните 
 

ЗДП ще трябва да назначат длъжностно лице по защита на данните, което да
отговаря за наблюдението на обработването на резервационни данни на
пътниците и за прилагането на съответните гаранции; 
след първоначалния период на задържане на данните достъп до пълните
резервационни данни на пътниците,  които позволяват непосредственото
идентифициране на съответното лице, трябва да бъде предоставян само при
много стриктни и ограничени условия; 
всеки  случай  на  обработка  на  PNR  данни  трябва  да  бъде  записван  и
документиран; 
изрична забрана за обработката на лични данни, разкриващи расата или
етническата принадлежност, политическите, религиозните и философските
вярвания,  принадлежността към синдикат,  здравето,  половия живот или
сексуалната ориентация на съответното лице.
 

Преглед
 
Европейската комисия ще трябва да извърши преглед на директивата две години след
нейното транспониране в националното законодателство. Тя трябва да обърне особено
внимание на спазването на стандартите за  защита на данните,  необходимостта и
пропорционалността  на  събирането  и  обработването  на  PNR  данни  за  всяка  от
споменатите  цели,  дължината  на  периода  на  задържане  на  данните,  „както  и
ефективността  на  обмена  на  информация  между  държавите  членки“.
 
Следващи стъпки
 
След одобрението на Парламента предложението трябва да бъде официално одобрено
от  Съвета.  След  публикуването  на  директивата  в  Официалния  вестник  на  ЕС
държавите  членки  ще  имат  две  години,  за  да  я  транспонират  в  националното  си
законодателство.
 
Допълнителна информация
 
Специалист: Estefanía.
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
•	Приетият текст ще бъде достъпен тук (14.04.2016 г.)
•	Видеозапис на дебата (13.04.2016 г.)
•	Видеозапис на пресконференцията (13.04.2016 г.)
•	EbS+ (13.04.2016 г.):
•	Аудиовизуални материали за професионалисти
•	Научен брифинг на ЕП: приемането на директивата за резервационните данни на
авиопътниците
•	Брифинг относно резервационните данни на авиопътниците в ЕС
•	Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
Съобщение за медиите след гласуването в комисията (10.12.2015 г.): резервационни
данни на авиопътниците в ЕС: комисията по граждански свободи подкрепя
споразумението между ЕП и Съвета

Факти:
• Резервационните данни на авиопътниците представляват информация, предоставена
от пътниците и събирана от авиолиниите при резервация и чекиране. Те включват:
•	датите на пътуване;
•	маршрута;
•	информацията за билета;
•	адрес и данни за контакт;
•	информация за багаж;
•	информация за плащането.
Изчерпателният списък е в Анекс I към директивата.
Авиолиниите вече събират и обработват резервационните данни на своите пътници
за собствените си търговски цели. Те няма да бъдат принудени да събират никаква
допълнителна информация, а пътниците няма да трябва да предоставят такава.

Krasimir SAVOV
COMM

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/video?event=20160413-1400-SPECIAL-UNKN
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/13/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-an-overview
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011%2f0023%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20151207IPR06435&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20151207IPR06435&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20151207IPR06435&language=EN&format=XML


Авиолиниите ще трябва да предават на националните власти в ЕС данните на пътниците си в помощ на борбата срещу

тероризма и тежката престъпност.
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