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На 15 октомври 2009 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален 
комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към интегриране на 
морското наблюдение: обща среда за обмен на информация за морската област на 
ЕС“ 
COM(2009) 538 окончателен. 

 
На 464-ата си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 14 юли 2010 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 164 гласа „за“, 
1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“. 
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* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства съобщението и подкрепя поредицата от възможни мерки за 

интегрирано морско наблюдение (ИМН), насочено към ефективното разбиране на 
всички дейности, извършвани по море, които могат да окажат влияние на сигурността, 
безопасността, икономиката или околната среда в Европейския съюз и неговите 
държави-членки. 

 
1.2 ЕИСК изразява принципно съгласие с препоръките, отправени в горепосоченото 

съобщение, и счита, че включването на правила относно разпространението и 
използването на данни, както и въвеждането на механизми за контрол от/за всички 
участващи организации ще подобри ситуационната осведоменост в морската област. 

 
1.3 ЕИСК отбелязва, че съобщението относно наблюдението е положителен принос към 

все по-големите проблеми в сферата на сигурността, пред които е изправен ЕС, 
включително незаконната имиграция, трафика, продажбата на наркотици, както и към 
ефективната и ефикасна защита на околната среда и на живота и благосъстоянието на 
европейските граждани. 

 
1.4 ЕИСК признава, че устойчивостта на интегрираната морска политика за ЕС зависи от 

устойчивостта на политическите му действия, сред които попада и интегрираното 
морско наблюдение. В този смисъл предложената система за интегрирано морско 
наблюдение следва да бъде изградена така, че по устойчив начин да осигурява точни, 
навременни, качествени и разходоефективни данни на необходимото място и точно за 
необходимата цел. Ето защо следва да се има предвид и възможността за разширяване 
на системата за ИМН. 

 
1.5 ЕИСК подкрепя общ механизъм за наблюдение на равнище ЕС, който да бъде основан 

на хармонизирана правна рамка и който да предоставя възможност за обмен на 
поверителна и неповерителна информация между органите на държавите-членки на ЕС, 
агенциите и потребителите. 

 
1.6 ЕИСК признава важността на международното измерение на морската политика и 

подчертава необходимостта от разработване на технически и правни стандарти и от 
проучване на възможностите за сътрудничество с трети страни. 

 
1.7 ЕИСК счита, че взаимното свързване на системите за морско наблюдение предполага 

цялостно разглеждане на различни правни въпроси, свързани с обмена на информация, 
събирана за различни цели и от различни източници. Държавите-членки имат различни 
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изисквания, като поверителността на данните и защитата на личните данни са основни 
въпроси. Все още предстои да бъдат определени естеството на данните, които следва да 
участват в този процес, целите (и методите) на обмена и потенциалните получатели на 
данните, необходимите мерки за защита на поверителността и сигурността на данните, 
както и за защита на личните данни, когато това е необходимо. 

 
1.8 ЕИСК предлага данните да се разпространяват въз основа на принципа „необходимост 

от информация“, с цел да се осигури защитата им и да се предотврати неправомерното 
им изтичане. Също така е наложително да бъдат ясно определени равнищата на 
поверителност, както и необходимото равнище на оторизация за използване на 
данните, чрез разработване на конкретна и прозрачна система за предоставяне на право 
на достъп. 

 
1.9 ЕИСК разбира, че валидирането на събраните данни е критична и трудна задача, и 

предлага да бъде разработена рамка за събиране и проверка на достоверността на 
данните, както и за осигуряване на сигурността на информацията в процеса на нейното 
разпространение. 

 
1.10 ЕИСК се застъпва за това, да бъде следвана пътна карта за въвеждане на интегрирано 

морско наблюдение, като при разглеждане на правните и техническите аспекти на 
информационното интегриране се използва опитът, придобит чрез пилотни проекти, 
експертни групи и оценки на въздействието. 

 
1.11 ЕИСК препоръчва да бъдат разработени единни национални координационни 

механизми и единен информационен център за всяка национална потребителска група 
(общност), с цел да се улесни развитието и оперативността на интегрираното морско 
наблюдение. 

 
1.12 Предвид многобройните съществуващи системи, ЕИСК предлага да се избягва 

припокриване на съществуващите системи, така че интегрираното морско наблюдение 
да не променя начина, по който се събира информацията, а начина, по който тя се 
разпространява. 

 
1.13 ЕИСК приканва ЕС да приеме по-централизирано управляван мрежов подход, при 

който координацията да се постига чрез формалната структура на мрежата и чрез 
комуникация на централно равнище. 

 
1.14 С оглед защитата на процеса на взаимно свързване между потребителските общности, 

ЕИСК предлага ЕС да определи ясна и стабилна платформа по отношение на схемата за 
предоставяне на достъп, основана на общо за ЕС разбиране на различните политически 
позиции, а така също и на оперативната ефективност. Получилите право на достъп 
следва да се ръководят от Регламента на ЕС относно прозрачността. 
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1.15 Избраната структура на системата следва да разполага с вериги за обратна връзка, 
които да позволяват адаптирането и актуализирането � чрез използване, наред с 
останалото, на развиващата се правна рамка. 

 
1.16 ЕИСК препоръчва усъвършенстването на управлението на риска, свързан със 

сигурността, да остане основен приоритет в европейската морска област. В тази връзка 
се предпочита използването на многостепенна структура, която да гарантира 
валидността и сигурността на данните. 

 
2. Въведение 
 
2.1 На 15 октомври 2009 г. Комисията публикува съобщението „Към интегриране на 

морското наблюдение: обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС“ 
(COM(2009) 538 окончателен) и, въз основа на член 262 от Договора за създаване на 
Европейската общност, сезира Европейския икономически и социален комитет с искане 
за становище по този въпрос. 

 
2.2 В своето съобщение относно „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ 

Европейската комисия си постави за цел преди 2013 г. да „предприеме стъпки към по-
взаимодействаща система за наблюдение, която да обедини съществуващите системи за 
наблюдение и проследяване, които се използват за морска сигурност и безопасност, 
опазване на морската среда, контрол на риболовните райони, контрол на външните 
граници и други дейности по правоприлагането“. 

 
2.3 ЕС вече предприе редица инициативи в областта на наблюдението, които интегрират 

повече от една секторна дейност: системата за контрол на движението, чрез която се 
събират и обменят данни между държавите-членки относно движението на корабите и 
товарите, системата SafeSeaNet (Директива 2002/59/ЕО)1 за обмен на морски данни 
между морските власти на държавите-членки, която има за цел предотвратяването на 
инциденти и замърсяване на морето, както и увеличаването на ефективността на 
действията в случай на инциденти или произшествия в морето. 

 
2.4 В този контекст функционира сървърът EIS (European Index Server), а системата 

STIRES (SafeSeaNet Traffic Information Relay and Exchange System) е в процес на 
разработка. Наред с това понастоящем се събират данни за морското движение на къси 
разстояния, а в бъдеще ще бъдат на разположение при поискване данни за движението 
на дълги разстояния, предоставени от EU LRIT DC (EU Long Range Identification and 
Tracking Data Centre – Резолюции MSC 202 (81) и MSC 211 (81) на Комисията по 
морска безопасност на Международната морска организация за изменение на 
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 
1974 г.) в сътрудничество с държавите-членки. Освен това при разработването на 

                                                      
1 

 ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10-27. 
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Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) се предвижда 
интегрирано решение за наблюдение за целия ЕС. 

 
2.5 Наред с горепосочените мерки, в съобщението се отчитат всички допълнителни 

релевантни действия, предприети от ЕС, включително създаването на Европейска 
агенция по морска безопасност (ЕАМБ), Европейска агенция за управление на 
оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 
Европейския съюз (FRONTEX), Европейска агенция по отбрана (EDA) и интегрирана 
морска политика („Синя книга“). Успоредно с това започват два пилотни проекта, с 
които ще бъдат направени изпитания на това как интегрираното морско наблюдение 
може да работи на практика в оперативен район. Единият е в средиземноморския 
басейн, а другият – в морските басейни на Северна Европа. 

 
2.6 Целта на предложената политика за ИМН не е да създаде поредната система за 

наблюдение, а да изгради допирни точки и впоследствие да интегрира съществуващите 
системи отвъд границите на една държава или даден сектор с оглед подобряването на 
ефективността на националните власти, отговорни за прилагането на действията в 
областта на наблюдението, както и да увеличи разходната ефективност на дейностите 
по море. В работата по разработването на сигурна мрежа, която да обхваща различни 
сектори и да отговаря на все по-високите изисквания за предоставяне на обща и 
призната картина, ще бъде необходимо внимателно да се планират правата за достъп и 
мерките за сигурност на потребителите. 

 
2.7 ЕИСК признава, че осъществяването на ИМН включва сложни, многосекторни и 

многобройни дейности, които често се припокриват, но са в интерес на ЕС като цяло. 
 
2.8 ЕИСК приветства съобщението като основа за интегриране на съществуващите 

понастоящем отделни системи в обща среда за обмен на информация, която ще може да 
подпомага бъдещата европейска политика за морски транспорт, да защитава околната 
среда и европейския морски превоз както в световната, така и в европейската търговия, 
както и да подобри ежедневието на европейските граждани, особено на тези, които 
живеят в районите на ЕС с външна морска граница. 

 
2.9 ЕИСК посочва, че това съобщение се публикува в критичен момент, когато морският 

транспорт е изправен пред сериозни предизвикателства: а) световната икономическа и 
финансова криза, която утежнява структурната и циклична криза в морския превоз; 
б) незаконната имиграция, която се осъществява най-вече по южните и източните 
граници на ЕС; в) незаконните дейности, включително трафик и търговия на оръжия и 
наркотици; г) чувствителни материали за военни и ядрени съоръжения – необходимо е 
да наблюдаваме и да търсим решения за всички тези явления. 
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2.10 ЕИСК подчертава и факта, че следва да бъдат разгледани и контролирани свързаните 
със сигурността и пиратството явления, които се наблюдават извън акваторията на ЕС 
(напр. Източна Африка, Индонезия и др.) и засягат морските услуги на ЕС. 

 
3. Съобщение относно интегрирането на морското наблюдение чрез обща среда за 

обмен на информация за морската област на ЕС 
 
3.1 Както беше посочено в предишно становище2 „ЕИСК подкрепя предложенията за 

Европейска мрежа за морско наблюдение и подобряване на сътрудничеството между 
бреговите охрани на държавите-членки. Подобни мерки ще подобрят морската 
безопасност и сигурност, контрола върху риболова и контрола на външните граници, и 
ще допринесат за опазването на морската среда. […] ЕИСК още веднъж подчертава, че 
поради засилените мерки за сигурност е необходим координиран подход към 
двустранните споразумения с трети страни за проверки на борда на кораби. Комитетът 
призовава за действия на ЕС във връзка с нарасналия брой на случаите на въоръжени 
обири и пиратство срещу търговски съдове в Югоизточна Азия и Африка“. 

 
3.2 ЕИСК приветства съобщението и подкрепя поредицата от възможни мерки, чрез които 

ЕС би могъл да допринесе за по-безопасно и по-сигурно предоставяне на услуги в 
морската област. ЕИСК изразява принципно съгласие с това съобщение и приветства 
всякакво по-нататъшно прецизиране, което би спомогнало за бързото осъществяване на 
ИМН. 

 
3.3 Съобщението относно стратегията на ЕС за по-добро интегриране на системите за 

наблюдение предвижда четири ръководни принципа за разработването на обща среда 
за обмен на информация, а именно: (1) подход, който свързва взаимно всички 
потребителски общности; (2) изграждане на техническа рамка за оперативна 
съвместимост и бъдеща интеграция; (3) информационен обмен между граждански и 
военни органи; и (4) специфични правни разпоредби относно въвеждането на тази обща 
среда за обмен на информация. Тъй като в съобщението се разглеждат принципите, 
становището ще се ограничи до поредица от предлагани принципи. Разбира се, за да се 
превърнат тези принципи в законодателни действия, ще бъде необходимо по-
нататъшното им прецизиране. 

 
3.4 ЕИСК признава, че поради глобалното естество на европейския морски превоз, 

ситуационната осведоменост е от съществено значение, тъй като (а) движението на 
корабите е динамична система във времето и пространството, (б) аспектите, свързани с 
безопасността, сигурността и околната среда не са обвързани с граници и (в) решенията 
на един орган могат да засегнат други системи. 

 

                                                      
2 

 Становище на ЕИСК относно „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“, ОВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 31-36. 
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3.5 Необходимо е да се отбележи, че съществуват две опасения, на които следва да се даде 
отговор: рамката на публичната политика и приложимостта на системата. Прилагането 
на ИМН може да бъде възпрепятствано поради съображения за поверителност или 
други опасения на национално равнище, поради което ИМН трябва да бъде 
прецизирана до постигането на ясна приложимост. 

 

3.6 ЕИСК счита, че съществуват три вида основни въпроси, свързани с осъществяването на 
ИМН: правни, технически/технологични и управленски. Най-важните правни въпроси 
изглежда са свързани с поверителността по отношение на комбинацията от лични, 
професионални и военни данни. Наред с това политиките по отношение на данните 
(или на сигурността) могат да забранят или ограничат обмена (или по-нататъшната 
употреба) на някои данни. 

 

3.7 По отношение на поверителността разпоредбите на някои ключови инструменти за 
мониторинг и наблюдение определят значителна част от данните от морското 
наблюдение и докладване като (търговски) конфиденциална. Следователно обработката 
на тези данни ще бъде обвързана с изискванията за поверителност и спазване на 
професионалната тайна от страна на лицата, на които е разрешен достъп до данните. 

 

3.8 Настоящите системи имат едносекторно естество, но функционирането им е 
затруднено поради опасения от гледна точка на поверителността. Разширяването на 
обмена на данни извън сектора би могло да доведе до нови предизвикателства и 
въпроси, свързани с поверителността, предвид множеството допълнителни участници, 
които ще бъдат включени. 

 

4. Специфични бележки 
 

4.1 ЕИСК изразява съгласие и подкрепя принципите, посочени в съобщението относно 
интегрираното морско наблюдение. 

 
4.2 ЕИСК признава необходимостта от допълнителен анализ от политическа, правна, 

пазарна и технологична гледна точка, който би довел до изготвянето на конкретен план 
за действие за прилагане на ИМН и в който да се наблегне на предизвикателствата от 
правно и технологично естество. Чрез този анализ ще бъде разработена конкретна 
пътна карта за прилагане с точна времева рамка. Той може да се основава на 
съответния опит, натрупан при проекти като SafeSeaNet, Freightwise, e-Freight и AIS, 
както и от всички релевантни инициативи. 

 
4.3 ЕИСК подчертава още веднъж важността на това да бъде направен анализ на 

резултатите от осъществяваните понастоящем пилотни проекти преди вземането на 
някои решения. Пилотните проекти трябва да бъдат насочени както към предприятията, 
така и към администрациите, които извършват дейност в представителните области на 
морското дело в ЕС. Освен това тези пилотни проекти следва да дават отчет и по 
отношение на дългосрочната устойчивост на ИМН. В този смисъл стартирането на 
допълнителни пилотни проекти ще допринесе за това да разберем по-добре въпросите, 
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свързани с разработването на ИМН. Наред с това, за да бъдат завършени навреме тези 
пилотни проекти, следва да се изготвят конкретни графици и да се следи за тяхното 
спазване. 

 
4.4 ЕИСК посочва, че стратегията за ИМН би могла да почерпи опит по отношение на 

осъществяването на обмен на данни от други практики в транспортния сектор, 
включително единния транспортен документ, който се счита за еквивалентна схема за 
обмен на информация в бизнес средите (понастоящем се изисква транспортен документ 
за проследяване на превоза на стоки (Регламент (ЕИО) № 11/1960 и 
Директива 92/106/ЕИО); според Плана за действие в областта на логистиката на 
превоза на товари ще бъде създаден единен европейски транспортен документ, който 
да може да се използва при всички видове транспорт, като по този начин ще се укрепи 
предложената рамка за товарителниците за комбиниран транспорт или манифестите за 
него). Наред с това обменът на информация следва да се основава на най-широко 
употребявания език в морския сектор. 

 
4.5 Трябва да се осигури устойчивостта на ИМН, като се предвиди възможността за 

разширяване на системата с оглед на интегрирането на бъдещи самостоятелни системи 
за наблюдение. 

 
4.6 По отношение на обмена на информация ЕИСК се застъпва за принципа „толкова 

информация колкото е необходимо, предоставяна въз основа на потребностите от 
информация, в съответствие с условията за ползване […]“, а не за принципа  
„[…] възможно най-много информация […]“. Информацията следва да се споделя с 
всички потребителски общности въз основа на ясна рамка, осигуряваща защитата на 
личните данни и на други чувствителни данни. Наред с това е наложително да се 
контролира разкриването на информация отвъд организацията, на която тя е 
предоставена, т.е. да се действа в съответствие с правните рамки на ЕС. 

 
4.7 По отношение на техническите аспекти ЕИСК препоръчва използването на платформи 

с отворен код за целите на проектирането, разработването, пускането в действие и 
поддръжката на съответните решения. Основната част на системата следва да 
осигурява: а) онтология за морската област, позволяваща автоматичен обмен на данни; 
б) инструменти за проектиране, симулация, анализ на резултатите и оптимизация на 
решенията за наблюдение; в) регистър на услугите; г) инструменти в подкрепа на 
решаването на проблеми, свързани с оперативната съвместимост; д) механизми за 
автоматично откриване и интегриране на подходящите услуги; е) сигурна оперативна 
съвместимост; и ж) механизми за контрол и одит. 

 
4.8 ЕИСК изразява съгласие с предложената пластова структура на системата. Този подход 

ще даде възможност за използване на най-новата „облачна структура“ 
(cloud architecture), използвана понастоящем от всички, които се занимават с 
разработване на ИТ. Независимо от това, следва да се има предвид, че подобни 
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структури са по-податливи на нарушения, свързани със сигурността, поради което 
следва да се внедрят механизми за повишена сигурност. Все пак 
вътрешноорганизационният йерархичен процес на вземане на решения и рамката за 
достъп до данните могат да допринесат за поверителността на данните. 

 
4.9 ЕИСК признава наличието на технологични средства за събиране, хомогенизиране и 

разпространение на полезни данни към всички заинтересовани страни и призовава ЕС 
да определи общите платформи, които следва да бъдат ефективно използвани от всички 
заинтересовани страни във всички държави-членки. Наред с това следва да бъдат 
разработени механизми за предотвратяване на проблемите, свързани с дублиране при 
събирането и съхранението на данни. 

 
4.10 По отношение на първия принцип, посочен в съобщението, ЕИСК предлага да се 

направи активен опит за установяване на общи стандарти и правила за данните както на 
секторно, така и на функционално равнище, с цел подобряване на качеството на 
данните. 

 
4.11 Предвид това, че морското дело е обширна област, сигурността на данните може 

евентуално да бъде понижена в една гъвкава среда за обмен на информация, което 
представлява потенциална заплаха. 

 
4.12 ЕИСК счита, че техническата оперативна съвместимост е важна и следва да води до 

улесняване на обмена на данни от страна на всички заинтересовани участници в 
частния и публичния сектор (включително комуникациите между администрациите – 
А2А, от администрациите към предприятията – А2B, както и между предприятията – 
B2B). 

 
4.13 По отношение на третия принцип, посочен в съобщението, ЕИСК признава, че е 

необходим допълнителен анализ на интеграцията на взаимовръзката между 
гражданските и военните органи с оглед по-доброто интегриране на данните и 
улесняването на по-доброто използване на информацията. ЕИСК е съгласен, че 
информацията от наблюдението трябва да бъде споделяна между гражданските и 
военните органи. ЕИСК потвърждава отново необходимостта от установяване на 
съответните мандати – следва да бъдат създадени общи стандарти и оперативни 
процедури за достъп и използване на съответната информация, които да дават 
възможност за законен двупосочен обмен на информация, при който използването на 
данните е обвързано със законодателството на Общността. 

 

4.14 По отношение на четвъртия принцип, посочен в съобщението, ЕИСК би желал да 
подчертае необходимостта от допълнителен анализ на защитата на личните данни в 
съответствие с обхвата на този документ и призовава ЕС да преразгледа и приеме 
всички необходими действия за гарантиране на сигурността на чувствителните данни. 
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Въпреки че това означава процесът да бъде утежнен, т.е. изграждане на подобна 
система, това се счита за основен принцип. 

 

4.15 ЕИСК споделя секторния подход към обмена на информация, предложен в 
директивата. Във всеки случай следва да се изготвят конкретни насоки за предоставяне 
на право на достъп на компетентните власти и на оторизирания персонал. 

 

4.16 ЕИСК приканва Комисията допълнително да разгледа съществуващите двустранни 
споразумения относно обмена на информация между държавите-членки на ЕС и трети 
страни и, ако е необходимо, да задейства прилагането на достиженията на правото на 
Общността (Регламенти № 4055/86 и № 4058/86). 

 

4.17 По въпроса за данните, получени от космически изследвания, изрично се споменава 
програмата ГМОСС. Освен това ЕИСК би желал в съобщението изрично да бъде 
упоменато и използването на навигационната система „Галилео“. 

 

4.18 ЕИСК разбира, че обработката на лични данни за прилагането на военното право, 
правото в областта на държавната сигурност и наказателното право понастоящем 
остава извън общата правна рамка за защита на данните. ЕИСК споделя заключенията 
от проучването (Европейска комисия, „Legal Aspects Of Maritime Monitoring & 
Surveillance Data“ („Правни аспекти на данните от морското наблюдение и 
мониторинг“) – окончателен доклад от рамковия договор за услуги № FISH/2006/09 – 
LOT2), изготвено по поръчка на Комисията, относно правните аспекти на данните от 
морското наблюдение, в което ясно се посочва, че защитата на данните е 
първостепенно задължение на ЕС и трябва да се прилага както на общностно, така и на 
национално равнище. Очаква се, че ще бъдат необходими усъвършенствани предпазни 
механизми, в случай че се предвиди споделянето на лични данни между органите, 
които попадат в обхвата на съществуващата правна рамка за защита на личните данни 
(например органите по рибарството) и органите, които (понастоящем) попадат извън 
този обхват (например военните органи, органите за държавна сигурност или 
правоприлагащите органи). 

 
4.19 ЕИСК счита, че е изключително важно да бъде разработена правна рамка, в която да се 

разглеждат въпроси като например, наред с всичко останало, качеството, по-
нататъшната употреба и сигурността на данните, механизмите за предоставяне на 
достъп, естеството на данните, които следва да участват в този процес, целите (и 
методите) на обмена, потенциалните получатели на данните, необходимите мерки за 
запазване на поверителността и сигурността на някои данни, защитата на личните 
данни и съответните процедури за това. 

 
4.20 ЕИСК смята, че данните следва да бъдат споделяни въз основа на принципа „какво, 

защо, за колко време и с кого“. Особено по отношение на последния посочен аспект 
решаващо значение има определянето на органите в ЕС и – по-предпазливо – на тези 
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извън ЕС, които разполагат с правомощията да контролират, разкриват и получават 
данни. 

 
4.21 ЕИСК отправя искане към Европейската комисия да публикува годишен доклад за 

прилагането на дейностите � в областта на морското наблюдение и резултатите от тях. 
 

________________ 
 


