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12.12.2018 B8-0561/1 

Изменение  1 

Михал Бони 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че Комисията 

посочва, че допълнителните правила ще 

бъдат правнообвързващи за всеки 

стопански субект, обработващ лична 

информация, който получава лични 

данни, предавани от ЕС въз основа на 

решение относно адекватността, и който 

следователно трябва да спазва тези 

правила и всички свързани с тях права и 

задължения, както и че те ще се 

привеждат в изпълнение както от 

Комисията за защита на личните данни, 

така и от японските съдилища; като 

има предвид, че някои японски 

експерти поставят въпроса дали 

допълнителните правила са 

задължителни; 

М. като има предвид, че 

допълнителните правила ще бъдат 

правнообвързващи за всеки стопански 

субект, обработващ лична информация, 

който получава лични данни, предавани 

от ЕС въз основа на решение относно 

адекватността, и който следователно 

трябва да спазва тези правила и всички 

свързани с тях права и задължения, 

както и че те ще се привеждат в 

изпълнение както от Комисията за 

защита на личните данни, така и от 

японските съдилища; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Изменение  2 

Михал Бони 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отбелязва, че материалният 

обхват на констатацията за 

адекватност не е определен в 

достатъчна степен в член 1 от 

проекта на решение за изпълнение 

поради факта, че Законът за защита 

на личната информация изключва от 

своя материален обхват няколко 

категории стопански дейности и 

дейности по обработване; призовава 

Комисията да предостави 

допълнителни и подробни разяснения 

относно въздействието на такива 

изключвания върху предаваните на 

Япония лични данни от ЕС и да посочи 

ясно в член 1 от проекта на решение 

за изпълнение кои предавания на 

лични данни от ЕС са обхванати от 

решението относно адекватността, 

като посочи, че за предаването на 

лични данни чрез ръчна обработка ще 

трябва да бъдат обхванати 

съответните операции по 

обработване, когато подлежат на 

допълнителна електронна обработка 

в Япония; 

7. отбелязва, че категориите 

стопански дейности и дейности по 

обработване, които са изключени от 

материалния обхват на Закона за 

защита на личната информация, са 

изрично изключени от обхвата на 

констатацията за адекватност; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Изменение  3 

Михал Бони 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отбелязва със загриженост, че що 

се отнася до автоматизираното вземане 

на решения и профилиране, което е 

различно от законодателството на ЕС, 

нито Законът за защита на личната 

информация, нито Насоките на 

Комисията за защита на личните данни 

съдържат правни разпоредби, и че само 

някои секторни правила се отнасят до 

този въпрос, без да се предоставя 

всеобхватна обща правна рамка със 

значителна и силна защита срещу 

автоматизираното вземане на решения и 

профилиране; призовава Комисията да 

покаже как този подход е разгледан в 

японската рамка за защита на 

данните по начин, който да 

гарантира равностойна степен на 

защита; счита, че това е от особено 

значение предвид неотдавнашните 

случаи, свързани с профилирането във 

Facebook/Cambridge Analytica; 

17. отбелязва със загриженост, че що 

се отнася до автоматизираното вземане 

на решения и профилиране, което е 

различно от законодателството на ЕС, 

нито Законът за защита на личната 

информация, нито Насоките на 

Комисията за защита на личните данни 

съдържат правни разпоредби, и че само 

някои секторни правила се отнасят до 

този въпрос, без да се предоставя 

всеобхватна обща правна рамка със 

значителна и силна защита срещу 

автоматизираното вземане на решения и 

профилиране; припомня обаче, че тези 

секторни правила се отнасят до 

секторите , в които подобни видове 

обработване са от най-голямо значение 

в контекста на международните 

трансфери, като например 

финансовия сектор; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Изменение  4 

Михал Бони 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. счита, че по отношение на 

последващото предаване, въпреки че 

комбинацията от правила на Закона 

за защита на личната информация и 

допълнителните правила ще 

гарантира равнище на защита, което 

е по-високо от предоставеното по 

системата на Азиатско-

тихоокеанско икономическо 

сътрудничество относно 

трансграничните правила за защита 

на неприкосновеността на личния 

живот, решението, предвидено в 

допълнителните правила, което се 

състои в изискване на предварително 

съгласие от страна на субектите на 

данни от ЕС за одобрение на по-

нататъшното предаване на трета страна 

в чужда държава, не съдържа някои 

съществени елементи, които биха 

позволили на субектите на данни да 

формулират своето съгласие, тъй като в 

него не се определя изрично какво 

попада в обхвата на понятието 

„информация за обстоятелствата, 

свързани с предаването, което е 

необходимо за вземането на решение [от 

субекта на данните] относно неговото 

съгласие“, в съответствие с член 13 от 

Общия регламент относно защитата на 

данните, като например третата държава 

19. приканва Комисията да изясни, 

що се отнася до последващото 

предаване, решението, предвидено в 

допълнителните правила, което се 

състои в изискване на предварително 

съгласие от страна на субектите на 

данни от ЕС за одобрение на по-

нататъшното предаване на трета страна 

в чужда държава, не съдържа някои 

съществени елементи, които биха 

позволили на субектите на данни да 

формулират своето съгласие, тъй като в 

него не се определя изрично какво 

попада в обхвата на понятието 

„информация за обстоятелствата, 

свързани с предаването, което е 

необходимо за вземането на решение [от 

субекта на данните] относно неговото 

съгласие“, в съответствие с член 13 от 

Общия регламент относно защитата на 

данните, като например третата държава 

на местоназначение на последващото 

предаване; приканва Комисията да 

изясни, освен това, последиците за 

субекта на данните в случай на отказ на 

съгласието за последващо предаване на 

неговите лични данни; 
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на местоназначение на последващото 

предаване; отбелязва, че освен това в 

проекта на решение за изпълнение не 

се обясняват последиците за субекта на 

данните в случай на отказ на съгласието 

за последващо предаване на неговите 

лични данни; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Изменение  5 

Михал Бони 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. отбелязва, че съгласно японския 

Закон за защита на личната 

информация, съхранявана от 

административни органи, стопанските 

субекти могат също така да предават на 

правоприлагащите органи данни на 

„доброволна основа“; посочва, че това 

не е предвидено в Общия регламент 

относно защитата на данните или в 

Директивата за полицейското 

сътрудничество, и изразява 

загриженост, че това може да не е в 

съответствие със стандарта за 

„равностойност по същество“ на Общия 

регламент относно защитата на данните; 

23. отбелязва, че съгласно японския 

Закон за защита на личната 

информация, съхранявана от 

административни органи, стопанските 

субекти могат също така да предават на 

правоприлагащите органи данни на 

„доброволна основа“; посочва, че това 

не е предвидено в Общия регламент 

относно защитата на данните или в 

Директивата за полицейското 

сътрудничество, и приканва 

Комисията да направи оценка дали 

това е в съответствие със стандарта за 

„равностойност по същество“ на Общия 

регламент относно защитата на данните; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Изменение  6 

Михал Бони 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. е запознат с медийните доклади 

за японската Дирекция за 

радиоелектронно разузнаване, „която 

осигурява заетост на около 1 700 души и 

разполага с най-малко шест съоръжения 

за наблюдение, които следят 

непрекъснато телефонни обаждания, 

електронна поща и други съобщения“1; 

изразява загриженост, че този елемент 

на безразборно масово следене дори не 

се споменава в проекта на решение за 

изпълнение; призовава Комисията да 

предостави повече информация относно 

японското масово следене; изразява 

сериозна загриженост, че това масово 

следене няма да издържи проверката 
на критериите, установени от Съда 

на Европейския съюз в решението по 

делото Schrems (Дело C-362/14); 

24. е запознат с медийните доклади 

за японската Дирекция за 

радиоелектронно разузнаване, „която 

осигурява заетост на около 1 700 души и 

разполага с най-малко шест съоръжения 

за наблюдение, които следят 

непрекъснато телефонни обаждания, 

електронна поща и други съобщения“1, 

и която е разузнавателната агенция 

на японските военни сили, чиято 

основна задача е да наблюдава, наред с 

другото, радиото и сателитните 

комуникации на враждебно настроени 

военни сили; изразява загриженост, че 

този елемент на безразборно масово 

следене дори не се споменава в проекта 

на решение за изпълнение; призовава 

Комисията да предостави повече 

информация относно японското масово 

следене; отбелязва обаче, че 

японското правителство изключва 

всяка форма на масово и безразборно 

събиране и достъп до лична 

информация, с която боравят 

стопански субекти след предаването; 

1 Райън Галахър, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ (Неразказаната 

история на японската Агенция за 

шпионство, The Intercept, 19 май 2018 г., 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Райън Галахър, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ (Неразказаната 

история на японската Агенция за 

шпионство, The Intercept, 19 май 2018 г., 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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