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Бележки на ЕНОЗД относно предложение за Директива на Европейския 

парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация 

относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата 

 

През юли 2014 г. Комисията се обърна към ЕНОЗД за консултация в съответствие с 

член 28, параграф 2 от Регламент 45/2001 относно предложение за Директива на 

Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на 

информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по 

пътищата (наричано по-нататък „Предложението“
1
. 

 

Предложението заменя Директива 2011/82/ЕС, приета на 25 октомври 2011 г. от 

Европейския парламент и Съвета, която бе отменена от Съда на Европейския съюз 

поради неправилно правно основание
2
. Съдът заключи, че тъй като целта и 

съдържанието на директивата са били насочени към подобряване на безопасността на 

транспорта, член 87, параграф 2 от ДФЕС относно полицейското сътрудничество, не 

може да бъде валидно правно основание за директивата. В резултат на това настоящото 

предложение се прави с оглед да се приеме мярката въз основа на правилното правно 

основание на член 91 от ДФЕС относно транспорта. 

 

I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

 

Приветстваме обръщането към ЕНОЗД за консултация на този етап от процедурата и 

факта, че в съображенията има позоваване на тази консултация
3
. 

 

Предложението е почти идентично с отменената директива, с изключение на правните 

изменения, станали необходими поради корекцията на правното основание. През 

2008 г. ЕНОЗД издаде становище относно първоначалното предложение за директива 

за улесняване на трансграничното правоприлагане в областта на пътната безопасност
4
. 

Някои, но не всички, наши предложения бяха взети под внимание в окончателния текст 

на директивата, приет на 25 октомври 2011 г. Следователно, тъй като настоящото 

предложение е почти идентично с отменената директива, считаме, че другите 

препоръки, направени в  становището ни от 2008 г., остават валидни. 

 

Във връзка с това отбелязваме със задоволство, че съображения 14, 19, 20, 21, 22, 23 

отразяват препоръките, направени в становището ни, и че член 7 е посветен на 

защитата на данните. 

 

                                                 
1
 COM(2014) 476 окончателен. 

2
  C-43/12, Комисията с/у Европейския парламент и Съвета, 6 май 2014 г. 

3
 Съображение 27. 

4
 Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложение за Директива на 

Европейския Парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното правоприлагане в областта на 

пътната безопасност от 8 май 2008 г. 
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II. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО ЗАЩИТА НА 

ДАННИТЕ 

 

Приветстваме позоваването в съображение 23 от предложението на основните права и 

принципи, признати от Хартата на основните права на ЕС, включително посочените в 

членове 7 и 8 от Хартата във връзка със зачитането на личния и семейния живот и 

защитата на личните данни. 

 

Приветстваме също заявеното намерение директивата да се прилага в съответствие с 

тези права и принципи. Действително, всяко обработване на лични данни в рамките на 

предложението трябва да отговаря на съществените елементи, посочени в член 8 от 

Хартата, които включват: i) правото данните да бъдат обработени добросъвестно, за 

точно определени цели и на легитимно основание, ii) правото на достъп до собствените 

данни и правото да се изисква поправянето им, и iii) контрол от независим орган. 

Принципите, изложени в член 8 от Хартата, се доразработват и уточняват във 

вторичното законодателство на ЕС относно правото на защита на данните. 

 

В тази връзка отбелязваме, че съображение 21 и член 7 от предложението се отнасят до 

приложимостта на Директива 95/46/ЕО към данните, обработени и обменени между 

държавите членки в рамките на предложението. Това е различно от отменената 

директива, която се позоваваше, с оглед на правното си основание за полицейското 

сътрудничество, на приложимостта на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета 

относно защитата на личните данни, обменени в рамките на директивата. Разбираме, че 

позоваването на приложимото законодателство относно защита на данните е изменено 

поради изменението на правното основание на предложението. 

 

Приветстваме позоваването в член 7 на приложимостта на Директива 95/46/ЕО. В тази 

връзка следва да се отбележи, че дейностите по обработването, предвидени в рамката 

на предложението, попадат по принцип в обхвата на Директива 95/46/ЕО, с изключение 

на някои от тях, които е възможно да подлежат на специфични правила, включително 

решенията от Прюм 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР и Рамковото решение 2008/977/ПВР 

на Съвета
5
. Според нас обаче позоваването на член 7 от Директива 95/46/ЕО е уместно 

и всички включени дейности по обработването следва да спазват задълженията 

съгласно член 8 от Хартата, който трябва да се тълкува в светлината на по-подробни 

правила, по-специално като посочените в Директива 95/46/ЕО. 

 

В това отношение приветстваме също факта, че в член 7 изрично се изисква, в 

параграфи 2 и 3, държавите членки да гарантират, че физическите лица са адекватно 

информирани за предадените във връзка с тях данни (включително за датата на 

искането и компетентния орган на държавата членка по местонарушението), да се 

установи краен срок за съхраняването на данните и те да се коригират, заличат или 

блокират в уместен срок съгласно съответните разпоредби на Директива 95/46/ЕО. 

 

III. КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ 

 

Що се отнася до списъка на съответните нарушения, отбелязваме, че сега има четири 

допълнителни нарушения, свързани с обмена на данни
6
. Разбираме, че тези нарушения 

са добавени към текста по време на законодателната процедура и преговорите, 

предшествали приемането на Директива 2011/82/ЕС. Препоръчваме обаче към 

                                                 
5
  Това ще зависи от типа на компетентния орган (административен орган или полицейски и съдебни 

органи) и вида на съответните данни. 
6
 Вж. член 2 от предложението във връзка с обхвата му. 
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съображенията да се добави обосновка за необходимостта от включването на тези 

нарушения в обхвата на предложението, тъй като това води до обработване на лични 

данни на повече физически лица, а изглежда не е извършена оценка на въздействието в 

това отношение. 

 

Съставено в Брюксел на 3 октомври 2014 г. 

 

 

 

 

Peter HUSTINX 

Европейски надзорен орган по защита на данните 


