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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0569/2012, внесена от B. O., с германско гражданство, относно 
достъпа на големите дружества, работещи в сферата на информационните 
технологии, до компютрите и телефоните на гражданите

1. Резюме на петицията

Вносителят се опасява, че големите дружества, работещи в сферата на 
информационните технологии, като „Google“, „Apple“ и т.н., имат достъп до 
компютрите и телефоните на гражданите. Вносителят цитира като пример решението 
на „Google“ за проблем със сигурността в „Android“. Потребителите на „Android“ не са 
знаели за тази намеса. Въпреки че намесата на дружеството сама по себе си е била 
полезна, вносителят смята, че това също така означава, че дружества – и евентуално 
престъпни организации – могат да получават достъп до личните данни на 
потребителите. Вносителят намира за странно това, че хакерите се наказват строго за 
такива практики, докато големите дружества явно се отървават безнаказано. 
Вносителят отбелязва, че съгласно Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни всеки гражданин на ЕС има право на защита при 
обработването на личните му данни. Вносителят призовава за регламент на ЕС, който 
да забрани т.нар. „задни вратички” или поне да постанови, че те могат да се използват 
само ако потребителят е дал своето разрешение за това. Той също така смята, че следва 
да се създаде независим орган за наблюдение на спазването на тези правила.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.
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Вносителят на петицията призовава за промени в законодателството на ЕС, за да се 
гарантира по-добра защита на компютрите и мобилните телефони и да се предотврати 
или контролира достъпът до тях от трети страни. Той отбелязва, че случаите на такъв 
достъп са често явление в ЕС, въпреки че едва ли са законни.

Неразрешеният достъп до компютри и мобилни телефони на частни лица може да 
наруши основните права на лицата по отношение на защитата на тяхната собственост, 
зачитането на неприкосновеността на личния и семейния живот, на дома и 
комуникациите им, както и защитата на личните им данни, което е залегнало в Хартата 
на основните права на Европейския съюз и е уредено в достиженията на правото на ЕС 
и в националните закони. Подобен достъп може да се счита за законен само при строги 
условия, определени в законодателството.
Дали един опит за достъп до информационна система или устройство има престъпен 
характер зависи от конкретния случай и обстоятелства. В такъв случай се прилагат 
националните наказателноправни разпоредби и националните правоприлагащи органи 
са компетентни да разследват и наказват за престъпно деяние.
Петицията се отнася до достиженията на правото на ЕС относно защитата на личните 
данни, правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации, защитата на потребителите и киберпрестъпността.

* Достиженията на правото на ЕС:

Директивата относно правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 
електронните комуникации
Директива 2002/58/ЕО (Директива относно правото на неприкосновеност на личния 
живот в сектора на електронните комуникации) е приложима към обработването на 
лични данни в сектора на електронните комуникации, за да се гарантира свободното 
движение на такива данни и на оборудването и услугите за електронни комуникации в 
Общността.  Тя определя ясни правила във връзка с достъпа до лични данни, запазени 
на индивидуални устройства, и изяснява, че съгласието на потребителя е задължително. 
Съответната разпоредба от Директивата относно правото на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на електронните комуникации гласи: „Държавите членки 
гарантират, че съхраняването на информация или получаването на достъп до 
информация, вече съхранявана в крайното оборудване на абоната или ползвателя е 
позволено само при условие, че съответният абонат или ползвател е дал своето 
съгласие след получаване на предоставена ясна и изчерпателна информация в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО, inter alia относно целите на обработката.“

Директивата за защита на личните данни 
Директивата за защита на личните данни (Директива 95/46/ЕО) уточнява принципите за 
всяко обработване: данните трябва да се обработват справедливо и законно за 
конкретни, ясно формулирани и законни цели, да бъдат адекватни, релевантни и да не 
са прекомерни по отношение на целите, за които се събират, да бъдат точни и да се 
обработват за срок, не по-дълъг от необходимия (член 6). Член 7 изяснява кога 
обработването на лични данни е законно. Обработването на данни се счита за законно, 
inter alia, когато „съответното физическо лице е дало недвусмислено своето съгласие за 
това“ и когато обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се 
осъществява в обществен интерес или при упражняване на официалните правомощия, 
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които са предоставени на администратора или трето лице, на което се разкриват 
данните, с изключение на случаите, когато пред тези интереси имат преимущество 
интереси, свързани с основните права и свободи на съответното физическо лице. 
Субектът на данните разполага с редица права съгласно Директива 95/46/ЕО, а оттук и 
съгласно националните мерки, приети за нейното прилагане. Сред тях са, по-конкретно, 
правото да получи от администратора поправянето, изтриването или блокирането на 
данните, чиято обработка не е в съответствие с разпоредбите на настоящата директива 
(член 12, буква б)).  Освен това по силата на член 14, буква б) субектът на данните има 
право „да възрази, с молба и безплатно, срещу обработването на личните данни, 
отнасящи се до него, които администраторът очаква да бъдат обработени за целите на 
директен маркетинг, или да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за 
пръв път на трети страни или да бъдат използвани от тяхно име за целите на директен 
маркетинг, както и изрично да ползва правото на безплатно възражение срещу подобно 
разкриване или употреба“. Член 28 от Директива 95/46/ЕО гласи, че държавите членки 
предвиждат един или повече държавни органи да отговарят на тяхната територия за 
контрола на прилагането на разпоредбите, приети от държавите членки съгласно 
настоящата директива. В Германия този орган е Bundesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit“ (Федерален представител за защита на данните и свободата 
на информацията), който разглежда жалби във връзка със законността на обработването 
на данни. 

Договорно право и права на потребителите
Директивата за дистанционни продажби (Директива 97/7/ЕО) и Директивата за 
нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО) изискват от търговците да 
предоставят информация за главните характеристики на стоките или услугите, които те 
предлагат. Новата Директива за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС), 
която понастоящем се прилага от държавите членки в тяхното национално 
законодателство и която ще бъде в сила от 13 юли 2014 г., специално изисква 
информация относно функционалността и оперативната съвместимост на цифровото 
съдържание. Всяко актуализиране или изменение на един цифров продукт, доставен на 
потребителите, като напр. софтуер, следва да спазва същото правило и стандарти за 
информация като основния продукт, освен ако потребителят не избере да не бъде 
информиран за характеристиките на актуализациите, като приема автоматична 
актуализация. 
Всички общи условия на договорите за доставка, налагащи на потребителя 
задължението да приема актуализации или правещи използването на продукта 
зависимо от приемането на бъдещи актуализации, трябва да се оценяват в светлината 
на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори.  
Директивата забранява дружествата да използват общи условия на договорите, които 
пораждат значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в 
ущърб на потребителите.  Така например е малко вероятно условията на един договор, 
изискващи да се приемат актуализации на софтуера за справяне с идентифициран риск 
за сигурността, да бъдат считани, че са в ущърб на потребителите. При все това, ако 
дадена автоматична актуализация би била в ущърб на потребителя, например чрез 
намалена функционалност или несъвместимост на продукта с хардуера на потребителя, 
клаузата в договора за доставка, изискваща потребителя да приема автоматични 
актуализации, би могла да бъде считана за неравноправна по смисъла на Директива 
93/13/ЕИО.
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Гореизброените разпоредби на правото на ЕС са включени в националните 
законодателства на държавите членки и техните органи и съдилища са отговорни за 
прилагането им в конкретните случаи. По отношение на трансграничните проблеми, 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите 
осъществява връзка между националните правоприлагащи органи, за да се изгради 
мрежа за сътрудничество в областта на защитата на потребителите в целия ЕС, и  
определя рамката и условията, за да могат те да откриват, разследват и спират 
трансграничните нелоялни практики. Потребителите, които са били жертва на нелоялни 
практики, могат да се обръщат към националните правоприлагащи органи. 
Германският орган, членуващ в мрежата за сътрудничество в областта на защитата на 
потребителите, е Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на 
хранителните продукти (BVL); адрес: Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; Уебсайт: 
www.bvl.bund.de
Потребителите също така могат да използват мрежата на европейските потребителски 
центрове (ECC-Net), която им помага да получават подходяща информация в случай на 
нарушаване на правата им при трансгранични трансакции и ги подпомага в контактите 
им с бизнес операторите. Адресът на германския потребителски център е: Europäisches 
Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; Уебсайт: http://www.eu-
verbraucher.de/de/startseite/).

* Текущи и предстоящи инициативи и предложения на Комисията:

Реформа на защитата на личните данни 
Предложението на Комисията за реформа на защитата на данните1 има за цел да укрепи 
правилата относно съгласието, което е не само свободно изразено, конкретно и 
информирано, а следва и да се дава изрично.  Реформата на защитата на личните данни 
има за цел да гарантира, че органите за защита на личните данни разполагат с по-
широки правомощия за разследване и налагане на санкции, така че незаконното 
обработване на лични данни да може да бъде санкционирано по подходящ начин в 
целия Европейски съюз.
Понастоящем предложението се разглежда от съзаконодателите (Европейския 
парламент и Съвета на министрите).

Договорно право и права на потребителите 
Новата Директива за правата на потребителите, която ще се прилага от юни 2014 г., ще 
засили правата на потребителите, които извършват покупки по интернет, както и по 
отношение на доставянето на цифрово съдържание. По-конкретно тя укрепва правилата 
относно информацията, която трябва да се предоставя на потребителите, като от 
търговците изрично се изисква да предоставят информация относно функционалността 
и оперативната съвместимост на цифровото съдържание. Освен това в неотдавна 
приетата Европейска програма за потребителите (май 2012 г.) Комисията заяви, че до 
2014 г. ще разработи насоки за прилагащите органи в държавите членки относно 
прилагането на изискванията за информация за потребителите в цифровата среда.

                                               
1 Пакет за реформа на защитата на данните от 25 януари 2012 г., http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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Стратегия за базираните на облак услуги
Съобщението „Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа“, 
прието на 27 септември 2012 г., се отнася до някои аспекти на защитата на данните, 
доколкото те са свързани с услугите за изчисления в облак.   В частност в съобщението 
се подчертава, че предложението на Комисията за Регламент относно защитата на 
данните предоставя възможност законодателството да се приспособи по-добре към 
моделите за предоставяне на базирани на облак услуги. Освен това Комисията заявява, 
че веднага след като предложеният регламент бъде приет, тя ще използва заложените в 
него нови механизми, за да осигури, в тясно сътрудничество с националните органи за 
защита на данните, всички необходими допълнителни указания за прилагането на 
европейския закон за защита на данните към базираните на облак услуги. В 
съобщението също така се подчертава необходимостта от указания за прилагането на 
съществуващата директива на ЕС за защита на личните данни към услугите за 
изчисления в облак (напр. идентифициране и разграничаване на правата и 
задълженията за защита на данните на администраторите на данни и лицата, 
обработващи данни, за доставчиците на услуги „в облак“, или кое законодателство е 
приложимо в случай, когато е трудно да се определи съответното място на 
установяване на доставчика на „облак“).

Директивата за киберпрестъпността и Стратегията на Европейския съюз за 
киберсигурност
Заплахите за киберсигурността, случайни или злонамерени, представляват значителни 
предизвикателства пред благополучието на нашата икономика и общество. 
За да се разгледа този проблем по изчерпателен и интегриран начин, Комисията и 
върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност съвместно приеха на 7 февруари 2013 г. Стратегия на Европейския съюз за 
киберсигурност1. Стратегията очертава визия и представя политически действия за 
гарантиране на безопасна и устойчива цифрова среда, като едновременно спазва и 
насърчава основните права (в т.ч. правото на неприкосновеност на личния живот и 
защита на данните) и ключовите ценности на ЕС както в ЕС, така и извън него. 
Ключово действие в стратегията е законодателното предложение относно високо ниво 
на мрежова и информационна сигурност в целия Съюз, за да се гарантира гладкото 
функциониране на вътрешния пазар. Предложението2 има за цел да гарантира, че: 
държавите членки са постигнали минимално ниво на национален капацитет;  
държавите членки си сътрудничат на равнището на ЕС чрез споделяне на информация 
и координиране на реакцията, когато е необходимо; операторите от частния сектор, 
които предоставят основни услуги, и публичните администрации предприемат 
подходящи мерки за управление на риска и докладват на съответните национални 
органи за всички сериозни инциденти.

Директивата относно атаките срещу информационни системи
Целта на предложението за директива относно атаките срещу информационни системи 
е да се засили по-конкретно борбата срещу широкомащабните атаки срещу 
информационни системи чрез сближаване на разпоредбите за престъпленията и 
санкциите. Проектодирективата се базира на съществуващото Рамково решение 

                                               
1 JOIN(2013) 1 окончателен.
2 COM(2013) 48 окончателен.
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2005/222/ПВР относно атаките срещу информационните системи, като запазва 
настоящите му разпоредби – криминализирането на незаконния достъп до 
информационни системи, незаконната намеса в такива системи и незаконната намеса в 
данните им – и въвежда нови престъпления като незаконно прехващане и използване на 
инструменти за извършване на широкомащабни атаки. Предложението също така 
повишава нивото на наказателни санкции за престъпленията, разширява утежняващите 
обстоятелства, като включва използването на инструмент, чрез който да се извършват 
широкомащабни атаки, както и когато е открадната самоличност за извършване на 
кибератаки. Предложението също така повишава нивото на наказанията за 
престъпления, извършени при утежняващи обстоятелства. Включват се и разпоредби за 
подобряване на трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи и за 
установяване на ефективни системи за мониторинг и събиране на данни. 
Проектодирективата е обект на политическо споразумение между Съвета на 
министрите и Европейския парламент и очаква окончателно приемане.

Заключение
Според Европейската комисия вносителят на петицията следва да бъде информиран, че 
се прилагат специални условия за гарантиране на защитата на личните данни. Нещо 
повече, тези правила в настоящия момент се засилват и хармонизират благодарение на 
няколко предложения на Комисията. 
В частност неотдавна представеният проекторагламент относно защитата на данните 
ще гарантира, че на дружествата, нарушаващи правата на физическите лица, които 
например незаконно осъществяват достъп до уредите им, биха могли – в допълнение 
към наказателноправните мерки –  да бъдат наложени строги глоби от органите за 
защита на данните.


