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(Резолюции, препоръки и становища) 

СТАНОВИЩА 

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА 
ДАННИТЕ 

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на 

произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване 

(2010/C 132/01) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 16 от него, 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално член 8 от нея, 

като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни и за свободното 
движение на тези данни ( 1 ), 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския 
Парламент и 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, и по-специално член 41 от него ( 2 ), 

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. На 29 октомври 2009 г. Комисията прие предложение за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
разследването и предотвратяването на произшествия и 
инциденти в гражданското въздухоплаване ( 3 ). Пред 
ложеният регламент е предназначен да замени Директива 
94/56/ЕО на Съвета относно определяне на основните 
принципи при разследването на произшествия и 
инциденти в гражданското въздухоплаване ( 4 ). 

2. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) 
не е бил консултиран съгласно изискванията на член 28, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001. Поради това 
настоящото становище се основава на член 41, параграф 2 

от същия регламент. ЕНОЗД препоръчва в преамбюла на 
предложението да бъде включена препратка към това 
становище. 

3. Като общ коментар, въпреки че ЕНОЗД изразява съжаление, 
че не е бил своевременно консултиран, органът със задо 
волство отбелязва, че в предложението са включени 
аспекти на защитата на данни. Някои разпоредби 
акцентират върху факта, че предвидените мерки не засягат 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и че поверителността 
на данните е един от няколкото важни аспекти на пред 
ложението. 

4. Независимо от това ЕНОЗД е установил някои недостатъци 
и неясноти по отношение на защитата на лични данни. След 
описание на контекста и предистория на предложението в 
глава II, тези коментари ще бъдат изложени в глава III. 

II. КОНТЕКСТ И ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

5. Целта на предложението е да се актуализира съществуващата 
уредба в областта на разследването на произшествия във 
въздухоплаването. Приетите преди петнадесет години 
правила повече не могат да бъдат адаптирани към новия 
единен авиационен пазар и към необходимите познания за 
по-сложни системи на въздухоплавателните средства. 
Нарастващите различия по отношение на капацитета за 
провеждане на разследвания от държавите-членки също 
представляват основание за нова рамка за подпомагане на 
сътрудничеството и съгласуването между националните 
органи за разследване. 

6. Поради това предложението се фокусира върху създаването 
на мрежа на органите за разследване на авиационни събития 
в гражданското въздухоплаване, която да улесни едно по- 
структурирано сътрудничество. Предвиждат се също задъл 
жителни правила, чиято основна цел е да се определят 
взаимни права и задължения на националните органи за 
разследване и на Европейската агенция за авиационна 
безопасност (ЕААБ), за да се гарантира защитата на чувст 
вителна информация и да се установят единни изисквания 
по отношение на обработването на препоръки за 
безопасност.
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( 1 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. 
( 2 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1. 
( 3 ) COM(2009) 611 окончателен. 
( 4 ) ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 14.



7. ЕНОЗД няма забележки относно общата цел на пред 
ложението и напълно подкрепя поетата инициатива, която 
има за цел да подобри ефективността на разследванията и 
следователно да предотврати настъпването на бъдещи произ 
шествия с въздухоплавателни средства. В забележките по- 
долу се акцентира върху аспектите на предложението, 
които засягат защитата на лични данни, и по-специално 
включващи обработката на данни от списъците на 
пътници, във връзка с жертвите, техните семейства и свиде 
телите, както и кабинния екипаж, през различните етапи на 
разследването и в контекста на обмена на информация 
между органите за разследване. 

III. АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

III.1. Цел на предложението 

8. В съображение 3 и в член 1 се припомня ограничението, 
вече посочено в обяснителния меморандум към пред 
ложението, съгласно което единствената цел на разслед 
ванията на авиационни събития следва да е предотвратя 
ването на бъдещи произшествия и инциденти без устано 
вяване на вина или отговорност. ЕНОЗД приветства това 
уточнение, което е в съответствие с принципа на ограни 
чаване в рамките на целта съгласно член 4 от Регламент 
(ЕО) № 45/2001 и член 6 от Директива 95/46/ЕО. 
Съгласно тези разпоредби лични данни следва да бъдат 
обработвани само за конкретни, изрично указани и 
законни цели и да не бъдат впоследствие обработвани по 
несъвместим с тези цели начин. 

9. Въпреки че това ограничаване в рамките на целта е изрично 
посочено в началото на предложението, от съществено 
значение е никаква дерогация да не лиши този принцип 
от неговото съдържание, както ще бъде изследвано в глави 
от III.4 до III.6. 

10. ЕНОЗД отбелязва, че наред с основната цел за подобряване 
на безопасността на въздухоплаването, в проекта на 
регламент се предвижда също така събиране на лични 
данни в контекста на оказване на съдействие на жертви и 
техните семейства (член 23). ЕНОЗД не вижда никаква 
пречка пред съвместимостта между тази цел и целта на 
разследването за безопасност. При все това, член 1 от 
регламента може да бъде допълнен с оглед да отрази по 
подходящ начин и двата аспекта на регламента. 

III.2. Събиране на информация 

11. В предложението се описва подробно широкият обхват на 
информацията, до която могат да имат достъп лицата, 
отговорни за разследването. Тя включва по-специално 
лични данни като тези, съдържащи се в полетните 
записващи устройства и всякакви други записи, резултати 
от изследвания на телата на жертвите или данни на 
участници в експлоатацията на въздухоплавателното 
средство, разпитване на свидетели, от които ще се изисква 
да предоставят съответна информация или доказателства. 

12. Тази информация е достъпна за отговорния за разследването, 
както и за неговите експерти и консултанти и акредити 
раните представители въз основа на принципа за необхо 
димост от информация. ЕААБ също така има правото на 
достъп до част от тази информация, докато участва в 
разследването под контрола на отговорния за разследването, 
с малки изключения, включително когато свидетелят/свиде 
телката откаже показанията му/ѝ да бъдат разпространени. 

13. В предложението се предвиждат също условията, съгласно 
които следва да бъде предоставен списъкът на пътниците. В 
този случай целта е свързана не само с провеждането на 
разследване, но също и с необходимостта от осъществяване 
на връзка със семействата, както и във връзка с меди 
цинските звена. 

14. ЕНОЗД приветства предвидената в предложението степен на 
детайлност, с която се уреждат условията за събиране на 
лични данни във връзка с преследваната цел, която е в 
съответствие с принципа на необходимостта ( 5 ) от законода 
телството за защита на данните. 

III.3. Съхранение на лични данни 

15. Въпреки че ЕНОЗД разбира нуждата от събиране на широ 
кообхватна информация, включително посочените по-горе 
лични данни, той подчертава нуждата от строги правила 
по отношение на тяхното съхранение и разгласяване пред 
трети страни. 

16. Що се отнася до съхранението, в член 14 от предложението 
се предвижда нуждата от запазване на документи, материали 
и записи, свързани с провеждането на разследването, по 
очевидни причини. В предложението обаче не се 
предвижда никакво указание относно срока на съхранение 
на тази информация. Съгласно принципите за защита на 
данни ( 6 ), лични данни следва да бъдат съхранявани „по 
начин, който позволява установяване на самоличността на 
субектите на данни в продължение на период, който не 
надвишава необходимото за целите, за които се събират 
или впоследствие обработват данните.“ Съответно, лични 
данни следва по принцип да се заличават възможно най- 
скоро след приключване на разследването или в случай че 
пълно заличаване е невъзможно ( 7 ) — да бъдат съхранявани 
в анонимна форма. Всякакви причини, поради които 
подлежащи на идентификация данни следва да бъдат съхра 
нявани за по-продължителен период, следва да бъдат 
посочени и обосновани и следва да включват критерии за 
определяне на лицата, оправомощени да съхраняват данните. 
В предложението следва да бъде включена разпоредба в този 
смисъл, която да се прилага на хоризонтално ниво към 
всякакви лични данни, обменяни чрез мрежата.
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( 5 ) Член 4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 6 от Директива 
95/46/ЕО. 

( 6 ) Член 4, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 6, буква д) от 
Директива 95/46/ЕО. 

( 7 ) Анонимизирането следва да бъде разбирано като действие, вследствие 
на което става невъзможно каквото и да било по-нататъшно иденти 
фициране на лицето. За някои видове информация, като запис на 
глас, не е възможно пълно анонимизиране, което е в подкрепа на 
нуждата от строги мерки за предотвратяване на злоупотреби.



III.4. Наличност и публикуване на информация 

17. Въпреки че в предложението се съдържа принципът, че 
личната информация следва да бъде използвана единствено 
за целите на разследването и от отговорните за такива 
разследвания страни, текстът включва някои широко 
обхватни дерогации ( 8 ). 

18. Такъв е случаят с показанията на свидетели, които могат да 
бъдат предоставяни или използвани със съгласието на 
свидетеля за цели, различни от разследванията на авиа 
ционни събития (член 15, параграф 1, буква а). ЕНОЗД 
припомня, че това съгласие на свидетел следва да пред 
ставлява свободно даден, конкретен и информиран израз 
на воля и по-нататъшното използване на информацията 
следва да не е свързано с цели, които са несъвместими с 
разследванията на авиационни събития. В случай че тези 
условия не са изпълнени, съгласието не следва да служи 
като основание за по-нататъшно използване на лични 
данни. Този коментар се отнася също и до използването 
на дадено съгласие за дерогация от принципа на ограни 
чаване в рамките на целта в случай на записи (член 16). 

19. В член 15 от предложението се включва също широка 
дерогация, която се прилага към всякакъв вид чувствителна 
информация относно безопасността ( 9 ). Тази информация, 
която по принцип е предмет на специална защита срещу 
злоупотреба, все пак може да бъде разкривана по 
причини, различни от разследванията на авиационни 
събития, в случай че компетентният орган на съдебната 
администрация в държава-членка вземе решение за това, 
като приеме, че е налице преобладаващ интерес и че 
ползата от разгласяването е по-голяма от неблагоприятните 
вътрешни и международни последици, които подобно 
действие може да има за разследванията и за управлението 
на безопасността на гражданското въздухоплаване. ЕНОЗД 
счита, че тази дерогация не предоставя достатъчно правна 
сигурност. По-специално понятието „компетентен орган на 
съдебна администрация“ може да доведе до спекулации. 
Административно решение на орган на управление 
(например министерство на правосъдието) не би се 
ползвало със същата легитимност като решение на съдебен 
орган за всеки конкретен случай. Дори в случая на решение 
на съд следва да бъдат предвидени строги условия: в 
допълнение към факта, че целта следва да е позволена от 
закона и да е налице преобладаващ обществен интерес ( 10 ), 
следва да бъдат отчетени интересите и основните права на 
субектите на данни. По-специално фактът, че предоставената 

от физическо лице лична информация в контекста на 
разследване на авиационно събитие може да бъде 
повторно използвана срещу него в случай на съдебно произ 
водство, може да повлияе на легитимността на обработката. 
ЕНОЗД призовава за разясняване на тази дерогация и за 
подробна процедура, включваща по-строги предпазни 
мерки относно защитата на основните права на субекта на 
данни. 

20. ЕНОЗД призовава също за дефиниране на един вид от посо 
чената в този член чувствителна информация, а именно 
информация, която е „особено чувствителна или лична“. В 
Директива 95/46/ЕО се съдържа дефиниция за чувствителни 
данни, обаче не е ясно дали предложението препраща към 
тази дефиниция. Ако целта е да се обхване и надхвърли 
дефиницията за чувствителни данни от Директива 
95/46/ЕО, една по-подходяща терминология би могла да 
препраща към информация от особено интимен и личен 
характер, включително чувствителни данни по смисъла на 
Директива 95/46/ЕО, както и в дефиницията да бъдат 
изброени и други примери за лична информация. Това 
следва да бъде изяснено в член 2 (разпоредбата относно 
дефинициите) или в член 15 от предложението. 

21. Записите са принципно защитени по същия начин, но могат 
да бъдат предоставени на разположение или в някои случаи 
използвани за други цели, включително за целите на 
поддържането на летателната годност или техническото 
обслужване, в случай че записите са деидентифицирани 
(представени са без данните за лицата) или са разкрити 
при процедури за сигурност. Тези изключения са алтер 
нативни, а не кумулативни. ЕНОЗД поставя въпроса защо 
записите не следва да бъдат деидентифицирани (представени 
без данните за лицата), т.е. по правило да бъдат аноними 
зирани ( 11 ): следва да се обоснове защо поддържането на 
летателната годност или техническото обслужване изискват 
обработването на идентифициращи лични данни. Освен 
това, третото изключение, което позволява разкриването 
при процедури за сигурност, е твърде неясно и не е пропор 
ционално. Освен ако не са посочени конкретни легитимни 
цели, това изключение следва да бъде заличено. 

22. Същият принцип за деидентификация следва да се прилага 
по подразбиране към съобщаването на информация, както е 
предвидено съгласно членове 8, 17 и 18 от предложението, 
отнасящи се до мрежата и съобщаването на информация. 
ЕНОЗД приветства в този дух посочването на задължение 
за професионална тайна и задължение за съобщаване един 
ствено на информация на съответните заинтересовани 
страни. Органът също подкрепя посочения принцип в 
член 19, параграф 2, съгласно който докладът от разслед 
ването ще защитава анонимността на участвалите лица в 
произшествието или инцидента. 

23. Най-накрая, публикуването на списъка на пътниците също 
подлежи на някои условия. Принципът е, че списъкът може 
да бъде публикуван единствено след като всички семейства 
на пътниците са били информирани и държавите-членки 
могат да решат да запазят поверителността на списъка.
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( 8 ) ЕНОЗД е бил консултиран през ноември 2008 г. в хода на 
процедура по съгласуване на предложение за директива за 
определяне на основните принципи, които уреждат разследването 
на произшествия в областта на морския транспорт. Отчитайки 
аналогията между двата контекста, бяха повдигнати сходни 
въпроси и коментарите в глава III.4, като отговора по предходната 
консултация, се фокусират върху намирането на баланс между 
разкриването на информация в процеса на разследване и защитата 
на данни. 

( 9 ) Това включва информация относно свидетели, комуникация между 
лицата, участвали в експлоатацията на въздухоплавателното 
средство, или запис от звената за контрол на въздушното 
движение. Отнася се също и до информация, която е от „особено 
чувствителен характер“, например информация за здравето. 

( 10 ) Следва да се отбележи, че Директива 95/46/ЕО позволява дерогации 
от принципа на ограничаване в рамките на целта единствено ако 
това е направено чрез закон и е необходимо за предпазване на 
определени обществени интереси и в съответствие с условията на 
член 13 от нея. 

( 11 ) Деиндентификацията удовлетворява принципа за пропорционалност, 
при условие че се разбира като пълно анонимизиране, с други думи 
невъзможност за повторна идентификация на лицето (вж. бележка 
под линия 5).



ЕНОЗД счита, че този принцип следва да бъде в обратен 
смисъл. Списъкът следва по принцип да бъде поверителен, а 
държавите-членки могат да решат в определени случаи и на 
законно основание да публикуват този списък, след като са 
уведомили всички семейства и са получили тяхното съгласие 
за публикуването на името на техен роднина. ЕНОЗД 
препоръчва съответно изменение на член 22, параграф 3. 

III.5. Обмен на информация между държави-членки и 
трети държави 

24. Една от основните цели на проекта на регламент е да се 
създаде мрежа, в която органите за разследване да обменят 
информация и опит. Съгласно член 8, параграф 6 от проекта 
на предложението участващите в мрежата органи за 
разследване на авиационни събития ще обменят всяка 
информация, с която разполагат, в контекста на прилагането 
на регламента. Те следва да предприемат всички необходими 
стъпки, за да осигурят подходяща поверителност на тази 
информация в съответствие с приложимото национално 
или общностно законодателство. 

25. ЕНОЗД приветства предвидените мерки относно поверител 
ността на информацията и особено задължението да не бъде 
разкривана информация, която Комисията счита за пове 
рителна. Доколкото през мрежата е обработвана лична 
информация, ЕНОЗД счита, че тези мерки следва да бъдат 
допълнени със задължение за гарантиране на точността на 
тези данни и тяхното синхронизирано коригиране и зали 
чаване от всички членове на мрежата, обработващи такива 
лични данни. 

26. Ролята на регистъра на данни, посочен в член 15, параграф 
3, следва да бъде разяснена във връзка с обмена на 
информация в рамките на мрежата. По-специално, следва 
да бъде разяснено, както по неформален начин бе 
съобщено на ЕНОЗД, че централният регистър на данни 
по никакъв начин не е свързан с мрежата и че не 
съдържа лични данни. ЕНОЗД отбелязва в това отношение, 
че информация като номер на полета позволява косвена 
идентификация на участници в произшествие или 
инцидент с въздухоплавателно средство. Като минимално 
правило в регламента следва да се уточни, че съхраняваната 
в регистъра информация не може да бъде използвана с цел 
обратно проследяване на участници в произшествие или 
инцидент с въздухоплавателно средство. 

27. ЕНОЗД отбелязва, че наблюдатели и експерти, сред които 
може да има представители на авиокомпании и произ 
водители на въздухоплавателни средства, могат да бъдат 
поканени да се присъединят към мрежата. Те биха имали 
достъп до същия вид информация като членовете на 
мрежата, освен ако за всеки отделен случай Комисията не 
реши, че информацията е поверителна и достъпът до нея ще 
бъде ограничен. Тази разпоредба може да остави отворена 
възможност за трети страни да имат достъп до лични данни, 
свързани например с жертви или свидетели, ако тези данни 
не бъдат счетени за поверителни. ЕНОЗД счита, че в 
контекста на настоящото предложение личните данни 
следва винаги да се считат за поверителни. В противен 
случай достъпът до лични данни следва да бъде ограничен 
до степента, до която са засегнати трети страни. 

28. Този въпрос е още по-важен, при условие че експерти или 
наблюдатели представляват трети държави или ако разслед 
ването се извършва съвместно с органи за разследване от 
трети държави, които не биха могли да предоставят 
подходящо ниво на защита. В предложението следва да 
бъде добавена разпоредба, с която се припомня, че лични 
данни не могат да бъдат прехвърляни на представители на 
трета държава, която не предоставя подходящо ниво на 
защита, освен при изпълнението на специални условия ( 12 ). 
Тази разпоредба ще се прилага по-специално по отношение 
на член 8 във връзка с мрежата и член 18 във връзка с 
условията за съобщаване на информация. 

29. С тези забележки отново се призовава за общ принцип на 
анонимизиране на личните данни на ранен етап на процеса 
и възможно най-скоро след като идентификацията вече не е 
необходима за провеждане на разследването, както вече бе 
посочено в глава III.3. 

III.6. Роля на Комисията и ЕААБ 

30. ЕНОЗД отбелязва, че Комисията и ЕААБ участват във 
функционирането на мрежата (членове 7 и 8) и че ще 
бъдат оправомощени да участват до определена степен в 
разследванията на авиационни събития (член 9). ЕНОЗД 
припомня, че обработката на лични данни от тези два 
органа следва да подлежи на разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 45/2001 и на надзора от ЕНОЗД. В регламента 
следва да бъде добавена разпоредба в тази връзка. 

31. ЕНОЗД призовава за разяснение относно степента, до която 
мрежата ще бъде управлявана от Комисията и посредством 
техническата инфраструктура на Европейския съюз. Следва 
ясно да бъде посочено и мотивирано дали целта е да бъде 
използвана вече съществуваща мрежа, както и дали се 
планира да бъде позволена оперативна съвместимост със 
съществуващи бази данни. ЕНОЗД подчертава необходи 
мостта от осигуряване на сигурна мрежа, достъпна един 
ствено за описаните в предложението цели и от оправомо 
щените заинтересовани страни. От съображения за правна 
сигурност в текста следва да бъдат изяснени съответните 
роли и отговорности на Комисията и на ЕААБ ( 13 ), както 
и на всеки друг орган на Съюза, който би могъл да участва в 
управлението на мрежата. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

32. ЕНОЗД приветства факта, че регламентът се прилага 
изрично, без да се засягат разпоредбите на Директива 
95/46/ЕО, и по този начин в него до известна степен се 
вземат под внимание принципите за защита на данните. 
Въпреки това, като има предвид контекста, в който са обра 
ботвани лични данни, ЕНОЗД счита, че следва да бъдат 
добавени специални разпоредби с цел да се гарантира спра 
ведлива обработка.
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( 12 ) Вж. член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 26 от Директива 
95/46/ЕО. 

( 13 ) Включително уточнения относно аспекти като тези кой управлява 
правата за достъп до мрежата и кой гарантира нейния интегритет.



33. Това се налага още повече предвид обстоятелствата, при 
които се обработват тези данни: в повечето случаи те са 
свързани пряко или косвено с лица, засегнати от сериозно 
произшествие и/или загубата на роднини. Това е в подкрепа 
на нуждата от ефективна защита на техните права и за 
строго ограничение на предаването или публикуването на 
лични данни. 

34. Считайки, че целта на предложението е да позволи разслед 
ването на произшествия или инциденти и че личните данни 
са от значение единствено когато е необходимо в рамките на 
такова разследване, тези данни следва по принцип да бъдат 
заличени или анонимизирани възможно най-скоро, а не 
само на етапа на изготвяне на окончателния доклад. Това 
следва да бъде гарантирано чрез въвеждане на хоризонтална 
разпоредба в регламента. 

35. ЕНОЗД препоръчва също: 

— да бъдат строго дефинирани и ограничени изключенията 
от принципа на ограничаване в рамките на целта, 

— да се предвиди ограничен период на съхранение на 
лични данни, 

— да се осигури координирана процедура за достъп, 
поправяне и/или заличаване на лични данни, особено 
в контекста на тяхното предаване на държави-членки 
посредством мрежата, 

— предаването на лични данни на представители на трети 
държави да подлежи на условието, че същите пре- 
доставят подходящо ниво на защита, 

— да бъдат разяснени ролите и отговорностите на 
Комисията и на ЕААБ от гледна точка на прилагането 
на Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2010 година. 

Peter HUSTINX 
Европейски надзорен орган по защита на 

данните
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