
Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за 
одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за отмяна на 

Директива 2007/46/ЕО 

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на 
уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/04) 

1. Въведение 

1.1. Консултация с ЕНОЗД 

1. На 13 юни 2013 г. Комисията прие предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall 
и за изменение на Директива 2007/46/ЕО („предложението“) ( 1 ), обявено в Съобщението на Комисията от 
21 август 2009 г. „Въвеждане на система eCall“ („съобщението от 2009 г.“) ( 2 ). 

2. ЕНОЗД приветства факта, че Комисията е провела консултация с него, както и че преамбюлът на 
предложението съдържа позоваване на консултацията. 

3. Преди приемането на предложението ЕНОЗД получи възможност да отправи неофициални коментари 
до Комисията. Той високо оцени факта, че повечето от неговите коментари са взети под внимание. 

1.2. Цели и приложно поле на предложението 

4. Настоящото предложение допълва други регулаторни мерки, приложени в подкрепа на въвеждането на 
системата eCall, например Директива 2010/40/ЕС относно ИТС ( 3 ), препоръката на Комисията от 8 септември 
2011 г. относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга eCall ( 4 ) и приемането на спецификации за 
модернизиране на инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания (PSAP) ( 5 ), по 
отношение на които бяха проведени консултации с ЕНОЗД и Органът представи коментари ( 6 ). 

5. В предложението се предвижда задължително въвеждане на бордова система eCall в нови типово 
одобрени превозни средства в Европа. За разлика от настоящата система, при която eCall се инсталира от 
производителите на автомобили по желание, в предложението се предвижда задължително монтиране на 
устройства eCall във всички нови превозни средства, като се започне от новите пътнически леки автомобили и 
лекотоварните превозни средства, до 1 октомври 2015 г. ( 7 ). Ето защо в предложението се съдържат няколко 
задължения, насочени към производителите на превозни средства/оборудване. 

4. Заключения 

63. ЕНОЗД подчертава, че обработването на лични данни е едно от основните задължения, произтичащи 
от предложението, и приветства факта, че са взети под внимание много от препоръките, които е направил във 
връзка с отражението на услугата eCall за номер 112 върху личните данни.
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( 1 ) COM(2013) 316 final. 
( 2 ) COM(2009) 434 окончателен. 
( 3 ) Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на 

интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове 
транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1) 

( 4 ) Препоръка 2011/750/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 г. относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга eCall 
в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 
(eCalls) (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 46). 

( 5 ) Делегиран Регламент (ЕС) № 305/2013 на Комисията от 26 ноември 2012 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима 
система eCall в целия ЕС (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1). 

( 6 ) Вж. по-специално становището от 22 юли 2009 г. относно Директивата относно ИТС, официалните забележки от 
12 декември 2011 г. по отношение на препоръката на Комисията относно внедряването на хармонизирана услуга 
eCall,оперативно съвместима на цялата територия на ЕС, и писмото от 19 декември 2012 г. относно делегирания 
регламент на Комисията по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система Ecall в 
целия ЕС, всичките публикувани на уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu (в раздел „Консултации“). 

( 7 ) Вж. член 4 и член 5, параграф 1 от предложението.

http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu


64. По отношение на услугата eCall за номер 112 ЕНОЗД препоръчва в предложението да се уточнят 
следните въпроси: 

— изрично позоваване на приложимото законодателство на ЕС относно защитата на данните следва да бъде 
включено в специална материалноправна разпоредба на предложението, като по-специално се посочи 
Директива 95/46/ЕО и се уточни, че разпоредбите ще се прилагат в съответствие с националните правила 
за нейното прилагане; 

— позоваването на работния документ на Работната група за защита на личните данни по член 29 да бъде 
отделено от позоваването на законодателството за защита на данните, направено в съображение 13; 

— конкретни мерки за защитата на данните, приложими по отношение на eCall за номер 112, следва да 
бъдат разработени в предложението, а не в делегирани актове, и по-специално в член 6: 

— да се посочи администраторът на данни и органът, отговорен за обработването на исканията за достъп; 

— да се определи списъкът с данни, посочени като минимален набор от данни и като пълен набор от 
данни (евентуално да бъде изготвен в делегиран акт или акт за прилагане); 

— да се включи възможността субектите на данни да деактивират частната услуга eCall и услугите с 
добавена стойност; 

— да се уточнят сроковете на съхранение на обработваните данни; 

— да се конкретизират условията за упражняване на правата на субектите на данни. 

— член 6, параграф 3 следва да бъде допълнен, за да се гарантира, че посочената в него информация е част 
от техническата документация, която се предава заедно с превозното средство, и в предложението да се 
уточни, че наличието на информацията следва да бъде съобщено на собственика на автомобила в момента 
на закупуването му, в отделен документ; 

— следва да се проведе консултация с ЕНОЗД преди приемането на предвидените в член 6, параграф 4 
делегирани актове. 

65. По отношение на частната услуга eCall и услугите с добавена стойност ЕНОЗД припомня, че 
посредством предложението те са уредени по такъв начин, че да отговарят на сходни или по-строги 
изисквания за защита на данните в сравнение с предвидените за системата eCall за номер 112. ЕНОЗД 
припомня още, че: 

— в предложението се уточнява, че за разлика от eCall за номер 112 частната услуга eCall и услугите с 
добавена стойност се активират доброволно и се деактивират по подразбиране; 

— изискването за подходящ отделен договор между потребителя и доставчика на услугата е посочено чрез 
конкретна разпоредба на предложения регламент и че в разпоредбата се пояснява, че този договор следва 
да засяга аспектите на защитата на данните, включително предоставянето на съответната информация на 
потребителите относно услугата/ите и получаването на тяхното съгласие за обработване на данни във 
връзка с предоставянето на тези услуги с добавена стойност. В предложението се гарантира, че на 
субектите на данни се предоставя избор дали да изберат услугите чрез конкретно предложение за 
договор, направено преди обработването. Частите от договора за продажба на автомобил, които пред 
ставляват клаузи, неподлежащи на договаряне, или клаузите, съдържащи се в общите условия, чието 
приемане е задължително, няма да отговарят на това изискване. 

— освен това в договора следва да се отбележи, че отказът от предлаганата услуга не води до неблагоприятни 
последици, свързани с този отказ. Това може да бъде посочено в декларацията за защита на личните 
данни към договора. 

66. В допълнение ЕНОЗД препоръчва: 

— в предложението да се изясни, че за услугите с добавена стойност постоянното проследяване се забранява;
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— категориите на данните, обработвани във връзка с eCall за номер 112 и частната услуга eCall, както и 
услугите с добавена стойност, да се посочат в материалноправна разпоредба на предложението и да се 
даде определение за понятието „пълен набор от данни“ (FSD) в предложението; 

— само данните, необходими за частната услуга eCall, и услугите с добавена стойност да се обработват в 
съответствие с принципа на свеждане на данните до минимум; 

— в конкретна разпоредба да се посочи, че обработването на чувствителни данни във връзка с частната 
услуга eCall и услугите с добавена стойност е забранено; 

— срокът за съхранение на данни, обработвани във връзка с eCall за номер 112, частната услуга eCall и 
услугите с добавена стойност, да бъде определен и посочен в материалноправна разпоредба на пред 
ложението; 

— сигурността на данните, обработвани във връзка с eCall за номер 112, частната услуга eCall и услугите с 
добавена стойност, да се гарантира чрез някои спецификации в текста. 

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2013 година. 

Giovanni BUTTARELLI 
Асистент към Европейския надзорен орган по защита на данните
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