
 

RR\1123918BG.docx  PE597.720v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Eвропейски парламент 
2014-2019  

 

Документ за разглеждане в заседание 
 

A8-0168/2017 

21.4.2017 

***I 
ДОКЛАД 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно 

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 

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

Комисия по транспорт и туризъм 

Докладчик: Исаскун Билбао Барандика 

 

  



 

PE597.720v02-00 2/36 RR\1123918BG.docx 

BG 

PR_COD_1amCom 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно 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  

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0370), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0209/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 19 октомври 2016 г.1, 

– след като се консултира с Комитета на регионите, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и 

становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи (A8-0168/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или 

възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1 ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 172. 
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Изменение 1 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) През последните 17 години е 

постигнато значително технологично 

развитие на средствата за съобщаване и 

съхранение на данни за движението на 

корабите, които позволяват 

използването на системи за автоматична 

идентификация (AIS) на борда на 

кораби с цел засилено наблюдение на 

корабите. В резултат на това разходите, 

свързани с оборудването за 

осъществяване на тези функции, 

значително намаляха. По протежение на 

европейските брегове бяха създадени 

редица системи за задължително 

докладване от страна на корабите в 

съответствие с основните правила, 

изработени от Международната морска 

организация (ММО). Правото на Съюза 

и националните законодателства 

осигуряват съответствието на корабите 

с изискванията за докладване, които са 

въведени с тези системи. 

(3) През последните 17 години е 

постигнато значително технологично 

развитие на средствата за съобщаване и 

съхранение на данни за движението на 

корабите, които позволяват 

използването на системи за автоматична 

идентификация (AIS) на борда на 

кораби с цел засилено наблюдение на 

корабите. В резултат на това разходите, 

свързани с оборудването за 

осъществяване на тези функции, 

значително намаляха. По протежение на 

европейските брегове бяха създадени 

редица системи за задължително 

докладване от страна на корабите в 

съответствие с основните правила, 

изработени от Международната морска 

организация (ММО). Правото на Съюза 

и националните законодателства 

осигуряват съответствието на корабите 

с изискванията за докладване, които са 

въведени с тези системи. Напредъкът 

следва да се постигне посредством 

технологични иновации, като се 

разширят постигнатите досега 

резултати и се гарантира 

постоянното поддържане на 

критерия за неутралност. 

 

Изменение 2 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Станаха възможни събирането, 

предаването и споделянето на свързани 

с корабите данни, и това беше 

опростено и хармонизирано чрез 

националната система за обслужване на 

(4) Станаха възможни събирането, 

предаването и споделянето на свързани 

с корабите данни, и това беше 

опростено и хармонизирано чрез 

националната система за обслужване на 
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едно гише, посочена в 

Директива 2010/65/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета17, и чрез 

системата SafeSeaNet, посочена в 

Директива 2002/59/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета18. Поради това 

информацията относно лицата на борда, 

изисквана от Директива 98/41/ЕО, 

следва да се записва в националната 

система за обслужване на едно гише, 

която при извънредна ситуация или 

произшествие позволява лесен достъп 

на компетентните органи до данните. 

едно гише, посочена в 

Директива 2010/65/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета17, и чрез 

системата SafeSeaNet, посочена в 

Директива 2002/59/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета18. Поради това 

информацията относно лицата на борда, 

изисквана от Директива 98/41/ЕО, 

следва да се записва в националната 

система за обслужване на едно гише, 

която при извънредна ситуация или 

произшествие позволява лесен достъп 

на компетентните органи до данните. 

Тези данни следва да се използват 

само за целите на безопасността на 

пътниците и да се обработват в 

съответствие със 

законодателството на Съюза 

относно защитата на данните и 

неприкосновеността на личния 

живот. 

_________________ _________________ 

17 Директива 2010/65/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 октомври 2010 г. относно 

формалностите за даване на сведения за 

кораби, пристигащи във и/или 

напускащи пристанищата на държавите 

членки и за отмяна на 

Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 

29.10.2010 г., стр. 1). 

17 Директива 2010/65/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 октомври 2010 г. относно 

формалностите за даване на сведения за 

кораби, пристигащи във и/или 

напускащи пристанищата на държавите 

членки и за отмяна на 

Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 

29.10.2010 г., стр. 1). 

18 Директива 2002/59/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2002 г. за създаване на система 

на Общността за контрол на движението 

на корабите и за информация и 

отменяща Директива 93/75/ЕИО на 

Съвета (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10). 

18 Директива 2002/59/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2002 г. за създаване на система 

на Общността за контрол на движението 

на корабите и за информация и 

отменяща Директива 93/75/ЕИО на 

Съвета (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се осигури спазване на 

принципа на пропорционалност по-

малките оператори, които все още не 

използват националната система за 

обслужване на едно гише и чиято 

дейност предимно е съсредоточена 

върху много къси вътрешни пътувания 

под 20 морски мили (т.е. длъжни са да 

записват само броя на лицата на борда), 

следва да могат да избират по какъв 

начин да предоставят тази информация 

— посредством националната система 

за обслужване на едно гише или чрез 

AIS. 

(5) С цел да се осигури спазване на 

принципа на пропорционалност по-

малките оператори, които все още не 

използват националната система за 

обслужване на едно гише и чиято 

дейност предимно е съсредоточена 

върху много къси вътрешни пътувания 

под 20 морски мили (т.е. длъжни са да 

записват само броя на лицата на борда), 

следва да могат да избират по какъв 

начин да предоставят тази информация 

— дали посредством националната 

система за обслужване на едно гише, 

чрез AIS или друга електронна 

система, одобрена от държавата 

членка. 

Обосновка 

Трябва да се уточни кой съобщава данните чрез системата за обслужване на едно 

гише или чрез система за автоматична идентификация. Включва се нова възможност 

за електронна система, одобрена от държавата членка, за тези оператори на къси 

пътувания, които не могат да използват нито една от двете предишни 

възможности, защото би се нарушила организацията им, и преди всичко поради 

причини за безопасността и спасяването на пътниците. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Напредъкът в развитието на 

националните системи за обслужване 

на едно гише трябва да бъде 

разглеждан като идеална основа за 

преминаване към европейско 

обслужване на едно гише в бъдеще. 

Изменение 5 

Предложение за директива 

Съображение 5 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Държавите членки следва да 

имат възможност да запазят 

съществуващите възможности за 

намаляване на прага от 20 морски 

мили за записване и деклариране на 

списъка на лицата на борда, 

включително за пътувания, при 

които пътнически кораби, 

превозващи голям брой пътници, 

правят последователни спирания 

между пристанища на разстояние 

под 20 морски мили в хода на едно 

дълго пътуване. В такива случаи 

държавите членки следва да имат 

възможност да намалят прага от 

20 морски мили с оглед на записване 

на изискваната по настоящата 

директива информация за пътниците 

на борда, които са се качили в 

първото или в някое от междинните 

пристанища. 

 

Изменение  6 

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, 

да се намали ненужното забавяне на 

консулската помощ и другите услуги, 

както и за да се улеснят процедурите 

по идентифициране, 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. 
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Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Като се вземе предвид наличието 

на електронни средства за записване на 

данни и фактът, че личните данни във 

всички случаи следва да се събират 

преди отпътуването на кораба, 30-

минутното закъснение, което 

понастоящем се предвижда от 

Директива 98/41/ЕО, следва да се 

разглежда като максимално допустимо и 

да се използва само в изключителни 

случаи. 

(7) Като се вземе предвид наличието 

на електронни средства за записване на 

данни и фактът, че личните данни във 

всички случаи следва да се събират 

преди отпътуването на кораба, 30-

минутното закъснение, което 

понастоящем се предвижда от 

Директива 98/41/ЕО, следва да се 

намали на 10 минути, да се разглежда 

като максимално допустимо и да се 

използва само в изключителни случаи. 

Изменение 8 

Предложение за директива 

Съображение 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) След приключване на 

процедурите за регистрация, на 

пътниците следва винаги да се 

предоставя информация относно 

мерките за безопасност на 

плавателния съд и действията, 

които следва да се предприемат в 

извънредни ситуации. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Настоящата директива не 

следва да се прилага за яхти или 

плавателни съдове за развлечение, 

включително когато те са наети по 

договор за беърбоут чартър и 

впоследствие не се използват с 

търговски цели за превоз на пътници. 
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Изменение  10 

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, и по-

специално с Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на 

Съвета20a и Регламент (ЕО) № 45/2001 

на Европейския парламент и на 

Съвета20б. По-специално, личните 

данни, събирани за целите на 

Директива 98/41/ЕО за улесняване на 

операции по търсене и спасяване и за 

ефективно отстраняване на 

последствията от произшествие, не 

следва да се обработват допълнително 

или да се 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. Поради това личните данни 

следва да бъдат унищожени 

автоматично и без ненужно забавяне 

след безопасния завършек на рейса на 

кораба или, по целесъобразност, след 

приключването на разследването или 

съдебното производство вследствие 

на произшествие или извънредна 

ситуация. 

__________________ __________________ 

20 По-специално Регламент (ЕС) № 

XXX/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 
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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 (OВ 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 

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  11 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Данните за уведомяване за 

освобождавания и за искане за 

освобождавания от страна на 

държавите членки, както и данните, 

събирани от различните служби за 

събиране на данни, задължително се 

хармонизират и координират както е 

необходимо, за да се гарантира, че 

ползването на тези данни е възможно 
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най-ефективно. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С цел да се вземат предвид 

развитието на международно ниво и да 

се повиши прозрачността, 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да се делегира на Комисията по 

отношение на изключването, ако е 

необходимо, на изменения на 

международните инструменти от 

обхвата на настоящата директива и на 

установяването на условия за достъп до 

базата данни, поддържана от 

Комисията, за подаването на 

уведомления от страна на държавите 

членки за освобождавания и на искания 

за дерогация. От особена важност е 

Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище, 

като консултациите се проведат в 

съответствие с принципите, определени 

в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

на държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

(14) С цел да се вземат предвид 

развитието и технологичните 

иновации на международно ниво и да се 

повиши прозрачността, правомощието 

да приема актове в съответствие с член 

290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз следва да се делегира 

на Комисията по отношение на 

изключването, ако е необходимо, на 

изменения на международните 

инструменти от обхвата на настоящата 

директива и на установяването на 

условия за достъп до базата данни, 

поддържана от Комисията, за 

подаването на уведомления от страна на 

държавите членки за освобождавания и 

на искания за дерогация. От особена 

важност е Комисията да проведе 

подходящи консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище, 

като консултациите се проведат в 

съответствие с принципите, определени 

в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

на държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 
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Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С оглед на пълния цикъл на 

посещенията за наблюдение от страна 

на Европейската агенция за морска 

безопасност Комисията следва да 

направи оценка на изпълнението на 

Директива 98/41/ЕО не по-късно от 

[седем години след датата, посочена в 

член 3, параграф 1, втората алинея] и да 

докладва за това на Европейския 

парламент и Съвета. Държавите членки 

следва да си сътрудничат с Комисията, 

за да се събере цялата информация, 

необходима за тази оценка. 

(15) С оглед на пълния цикъл на 

посещенията за наблюдение от страна 

на Европейската агенция за морска 

безопасност Комисията следва да 

направи оценка на изпълнението на 

Директива 98/41/ЕО не по-късно от [две 

години след датата, посочена в член 3, 

параграф 1, втората алинея] и да 

докладва за това на Европейския 

парламент и Съвета. Държавите членки 

следва да си сътрудничат с Комисията, 

за да се събере цялата информация, 

необходима за тази оценка. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Директива 98/41/ЕО 

Член 2 – тире 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

–  „защитена морска зона“ означава 

морска зона, в която могат да оперират 

кораби от клас D и която е включена в 

списъка по член 4, параграф 2 от 

Директива 2009/45/ЕО,“; 

(Не се отнася до българския текст.) 

Обосновка 

(Изменението не се отнася до българския текст.) 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 98/41/ЕО 

Член 4 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди пътническият кораб да отплава, 

броят на лицата на борда се съобщава на 

капитана на кораба и се записва в 

системата за обслужване на едно гише, 

създадена съгласно член 5 от Директива 

2010/65/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета*, или се предоставя на 

определения орган посредством 

система за автоматична идентификация 

(AIS). 

Преди пътническият кораб да отплава, 

броят на лицата на борда се съобщава на 

капитана на кораба и се записва в 

системата за обслужване на едно гише, 

създадена съгласно член 5 от 

Директива 2010/65/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета*, или се 

предоставя по друг начин на 

определения орган посредством 

системата за автоматична 

идентификация (AIS). 

 До [въведете дата две години след 

влизането в сила на настоящата 

директива за изменение], ако 

пътуването е 20 морски мили или по-

кратко, броят на пътниците на 

борда може, чрез дерогация от 

първа алинея, да бъде предоставен на 

определения орган посредством друга 

електронна система, при условие че 

тази система е одобрена от 

държавата членка и вече е била 

прилагана преди [въведете датата на 

влизане в сила на настоящата 

директива]. 

Обосновка 

Трябва да се уточни кой съобщава данните чрез системата за обслужване на едно 

гише или чрез система за автоматична идентификация. Включва се нова възможност 

за електронна система, одобрена от държавата членка (вече в действие), за тези 

оператори на къси пътувания, които не могат да използват нито една от двете 

предишни възможности, защото би се нарушила организацията им, и преди всичко 

поради причини, свързани с безопасността и спасяването на пътниците. 

Настоящото изменение има за цел да изясни първоначалната идея на изменение 10 от 

проектодоклада. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО 

Член 5 – параграф 1 – тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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- годината им на раждане, - датата им на раждане, 

Обосновка 

Годината на раждане не е достатъчна, за да се идентифицират правилно хора на 

голям пътнически кораб. В допълнение точната дата на раждане е важна от 

медицинска гледна точка при малки деца. Освен това е препоръчително тези данни да 

бъдат стандартизирани с данните, които вече се предоставят в други формуляри 

(във формулярите на Конвенцията за улесняване на международното морско 

корабоплаване се изисква да се предостави точната дата на раждане). 

 

Изменение  17 

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 

 – номер за връзка в случай на 

извънредни ситуации, по искане на 

пътника; 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО 

Член 5 – параграф 1 – тире 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– а при желание на пътника, и 

информация, свързана с нуждата от 

специални грижи или помощ в 

извънредни ситуации. 

– информация, свързана със 

специални грижи, които биха били 

необходими в извънредна ситуация. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 98/41/ЕО  

Член 5 – параграф 2 



 

RR\1123918BG.docx 17/36 PE597.720v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тази информация се събира 

преди отплаването и се записва в 

системата за обслужване на едно гише, 

създадена съгласно член 5 от Директива 

2010/65/ЕС, при отплаването на 

пътническия кораб, но в никакъв случай 

по-късно от тридесет минути след 

неговото отплаване. 

2. Тази информация се събира 

преди отплаването и се записва в 

системата за обслужване на едно гише, 

създадена съгласно член 5 от 

Директива 2010/65/ЕС, при отплаването 

на пътническия кораб, но в никакъв 

случай по-късно от 10 минути след 

неговото отплаване. 

Изменение 20 

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 

каквито и да било други цели. 

3. Личните данни, събирани за 

целите на настоящата директива, не се 

обработват или използват за каквито и 

да било други цели, различни от 

безопасността на пътниците, 

обработват се винаги в съответствие 

със законодателството на Съюза 

относно защитата на данните и 

неприкосновеността на личния 

живот и се унищожават 

автоматично и без ненужно забавяне, 

когато вече не са необходими. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 98/41/ЕО 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка компания, поемаща 

отговорността за експлоатацията на 

пътнически кораб, определя, когато се 

изисква по силата на членове 4 и 5 от 

настоящата директива, регистратор на 

пътниците, който отговаря за 

Всяка компания, поемаща 

отговорността за експлоатацията на 

пътнически кораб, определя, когато от 

нея се изисква да записва информация 

по силата на членове 4 и 5 от 

настоящата директива, регистратор на 
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записването на информацията, 

посочена в тези разпоредби в 

системата за обслужване на едно 

гише, създадена съгласно член 5 от 

Директива 2010/65/ЕС, или я 

предоставя посредством система за 

автоматична идентификация (AIS). 

пътниците, който отговаря за 

записването на тази информация в 

съответствие с посочените членове. 

Обосновка 

Трябва да се уточни кой съобщава данните чрез системата за обслужване на едно 

гише или чрез система за автоматична идентификация. Включва се нова възможност 

за електронна система, одобрена от държавата членка (вече в действие), за тези 

оператори на къси пътувания, които не могат да използват нито една от двете 

предишни възможности, защото би се нарушила организацията им, и преди всичко 

поради причини, свързани с безопасността и спасяването на пътниците. 

Настоящото изменение има за цел да изясни първоначалната идея на изменение 15 от 

проектодоклада. 

 

Изменение 22 

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 правото на Съюза или 

националното право, включително за 

статистически цели, след като 

информацията повече не е необходима 

за тази цел, тя се унищожава 

автоматично и без ненужно забавяне. 

 

Изменение  23 
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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, всяка компания 

предприема подходящи технически и 

организационни мерки с цел защита 

на личните данни, обработвани 

съгласно член 5, срещу случайно или 

неправомерно унищожаване или 

случайна загуба, промяна, неразрешено 

разкриване или достъп. 

Обосновка 

Изменение номер 8 от становището на комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи, прието в съответствие с член 53, параграф 4. 

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  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а – тире 1 a (ново) 

Директива 98/41/ЕО 

Член 9 - параграф 2 - буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - създава се следната буква ба): 

 „ба) Държавите членки, от чиито 

пристанища отплават корабите, 

може да освободят пътническите 

кораби, които оперират 

изключително в защитени морски 

зони по редовни линии с по-малко от 

един час между акостиранията в 
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пристанищата, от задължението, 

установено в член 4, параграф 2.“ 

Обосновка 

Тази дерогация следва да се запази, за да се гарантира, че преразглеждането на 

директивата няма да доведе до ненужна тежест за операторите, обслужващи 

редовни линии с по-малко от един час между пристанищата в защитени морски зони, 

както е установено в Директива 98/41/ЕО. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 98/41/ЕО 

Член 10 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Личните данни, събрани съгласно член 

5, не се съхраняват от държавите членки 

по-дълго, отколкото е необходимо за 

целите на настоящата директива, 

т.е.: 

Личните данни, събрани съгласно член 

5, се съхраняват от държавите членки: 

Изменение 26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

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 

правото на Съюза или националното 

право, включително за 

статистически цели, след като 

информацията повече не е необходима 

за тази цел, тя се унищожава 

автоматично и без ненужно забавяне. 

Изменение 27 

Предложение за директива 

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

Директива 98/41/ЕО 

Член 11а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a) Създава се следният член: 

 „Член 11a 

 1. Обработката на лични данни 

във връзка с настоящата директива 

се извършва в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

 2. Обработката на лични данни 

от институциите и органите на 

Съюза съгласно настоящата 

директива, като например данните, 

записани в системата за обслужване 

на едно гише и в SafeSeaNet, се 

извършва в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 45/2001.“ 

Обосновка 

Изменение номер 10 от становището на комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи, прието в съответствие с член 53, параграф 4. Правна 

съгласуваност с Директива 2010/65, която също 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 по 

морска безопасност. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Директива 98/41/ЕО 

Член 12 a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 9 

и 12, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 9 

и 12, се предоставя на Комисията за 

срок от 5 години, който може да се 

поднови, считано от [датата на влизане 

в сила]. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 
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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 

[пет години след датата, посочена в 

член 3, параграф 1, втората алинея]. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

 

Контекст 

 

Предложението за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно 

регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, е част от едно 

по-широко преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на безопасността на 

пътническите кораби в съответствие с Програмата за пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка (REFIT), осъществявано от Комисията. 

 

В доклада, който е резултат от тази проверка за пригодност, Комисията стигна до 

заключението, че правната рамка на ЕС като цяло е подходяща за целта и води до по-

голяма сигурност, но че има място за подобрение по отношение на опростяването и 

изясняването на законодателството. 

 

Поради това целта е да се актуализират, изяснят и опростят съществуващите 

изисквания за преброяване и регистрация на пътниците и екипажа на борда на 

пътническите кораби, като същевременно се повиши нивото на безопасност. 

Стремежът е да се премахне всякакво припокриване на задълженията за докладване 

и/или непропорционални изисквания. 

 

Европейският парламент беше двигател на множество подобрения на режима за морска 

безопасност на ЕС с работата, извършена по трите пакета относно морската 

безопасност на ЕС. Парламентът също така отправи изрично искане за законодателно 

предложение за модернизиране на законодателството в областта на безопасността на 

пътническите кораби. 

 

Предложение на Комисията 

  

Предложението за изменение на Директива 98/41/ЕО въвежда изискване за регистрация 

и съобщаване по цифров път на данните на пътниците посредством хармонизирани 

административни процедури (т.е. националната система за обслужване на едно гише, 

създадена по силата на Директива 2010/65/ЕС) за улесняване на операциите за 

издирване и спасяване в случай на извънредни ситуации. Настоящата система за 

съхранение на данните на лицата на борда в регистъра на дружествата ще бъде 

заменена от записване на данните в електронна система и незабавното им предаване на 

националната система за обслужване на едно гише. Предложението също така въвежда 

гъвкавост за операторите на по-къси пътувания. Друга алтернатива, която се предлага 

за корабите без компютърни системи или интернет връзка, е да предават броя на лицата 

на борда чрез автоматизираната информационна система на кораба. 

 

Предложението въвежда нов елемент на информацията: националността на лицата на 

борда (въз основа на личното им твърдение). Цялата събрана информация трябва да се 

съхранява до безопасното приключване на пътуването или, в случай на произшествие, 

до края на съдебното производство. 

  

Предложението също така изяснява приложното поле на Директивата, като обяснява 
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как да се тълкува прагът от 20 морски мили и как да се определи „морска зона D“ в 

естуари и пристанища. 

  

Въпреки че предложението не е придружено от оценка на въздействието, то е 

придружено от работен документ на службите на Комисията и от план за изпълнение, в 

който се обяснява подробно обосновката на предложените изменения, оценява се 

въздействието на някои от тях, описва се обмяната на идеи на етапа на допитването до 

държавите членки и заинтересованите страни, както и времевата рамка за всяко 

предизвикателство пред изпълнението и действия за подкрепа. 

 

Позиция на докладчика 

 

Докладчикът приветства намерението на Комисията за актуализиране, изясняване и 

опростяване на съществуващите изисквания в Директивата и едновременно с това 

призовава за координация и хармонизация, за да се постигне максимална ефективност. 

 

Преразглеждането има за цел да укрепи и засили единния европейски пазар в сектора 

на морското корабоплаване. 

 

Технологичните иновации са реалност, която се развива по-бързо от нашите очаквания, 

и изисква да работим за нейната неутралност. 

 

Докладчикът подкрепя предложеното от Комисията съобщаване по цифров път чрез 

националната система за обслужване на едно гише, когато пътуването е над 20 мили, и 

призовава напредъкът в развитието на националните системи за обслужване на едно 

гише да бъде идеалната платформа за бъдещото развитие в посока към европейско 

обслужване на едно гише. Докато този процес се развива, необходимо е да съществува 

известен марж за гъвкавост за операторите на по-къси пътувания, и в този смисъл 

докладчикът предлага трета възможност чрез електронна система, одобрена от 

държавата членка. Това ще позволи да не се нарушава дейността на такива оператори и 

да има сигурност в случай на евентуални потребности от спасяване, които много пъти 

са с местен обхват. 

 

Друг въпрос, който докладчикът желае да подчертае, е необходимостта от 

задълбочаване на защитата на данните на пътниците, които ще бъдат автоматично 

унищожавани, когато не са повече необходими за посочените в Директивата цели, и по-

конкретно за безопасността на пътниците и улесняването на операциите по издирване и 

спасяване. 

 

Докладчикът също така предлага информацията, свързана с евентуалната нужда на 

даден пътник от специални грижи или помощ при извънредна ситуация, да бъде 

задължителна, за да може да се разполага с всичката информация, ако бъде необходимо 

да се осъществи операция по спасяване. Тази информация заедно с пълната дата на 

раждане и националността (както предлага Комисията) и останалите необходими 

подробности, се събира преди отплаването и се записва в системата за обслужване на 

едно гише, създадена съгласно член 5 от Директива 2010/65/ЕС, при отплаването на 

пътническия кораб, но в никакъв случай по-късно от десет минути след неговото 

отплаване. Докладчикът предпочита в този случай да се намалят тридесетте минути, 

предложени от Комисията. 
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Що се отнася до правомощието на Комисията да приема делегирани актове, 

докладчикът се съгласява с използването на този инструмент, но намалява срока на 5 

години с възможност за подновяване, като изменя неопределения срок, предложен от 

Комисията. 

 

В същия дух намалява на три месеца след уведомяването времето, с което разполага 

Комисията, за да прецени дали едно решение за освобождаване от задължения, 

представено от държава членка, е неоправдано или може да има вредно влияние върху 

конкуренцията, и да изиска – посредством акт за изпълнение – от държавата членка да 

измени или оттегли своето решение. 

 

На последно място докладчикът определя, че Комисията следва да оцени изпълнението 

на настоящата директива и да представи на Европейския парламент и на Съвета 

резултатите от оценката не по-късно от две години след датата, посочена в член 3, 

параграф 1, втората алинея, като по този начин намалява предложените от Комисията 

седем години. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ 
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно 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 

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

Докладчик по становище: Хелга Стивънс 

 

 

 

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 

(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 
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опростен, изяснен и приведен в 

съответствие, доколкото е възможно, с 

изискванията за докладване в 

националната система за обслужване на 

едно гише. 

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 

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. 
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_______________ __________________ 

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 

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 
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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 

каквито и да било други цели.“; 

3. Личните данни, събирани за 

целите на настоящата директива, не се 

обработват и използват за каквито и да 

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 
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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 

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)  
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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 

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. 
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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. 

 

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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