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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящото предложение предвижда задължително въвеждане на бордовата система 

eCall в новите типово одобрени превозни средства в Европа. То е част от набор правни 

актове на ЕС за осигуряване на разгръщането до 1 октомври 2015 г. на услугата eCall, 

основаваща се на номер 112. Поради това то съдържа няколко задължения на 

производителите на превозни средства/оборудване. В допълнение към услугата eCall, 

основаваща се на номер 112, на ползвателите могат да бъдат предложени за различни 

цели допълнителни услуги eCall или услуги eCall с добавена стойност.  

 

Предоставянето на услуги eCall се основава на обработка на различни категории лични 

данни (напр. идентификация на автомобила, местоположение на превозното средство, 

спецификации на превозното средство, самоличност на собственика и др.).Поради това 

тази обработка е предмет на правото на ЕС за защитата на данните, а именно Директива 

95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО (Директива за правото на неприкосновеност на 

личния живот и електронни комуникации), за да се гарантира, че правата на 

физическите лица се спазват. 

 

Настоящото становище има за цел да гарантира, че правният инструмент, който ще 

бъде приет в крайна сметка, осигурява пълно спазване на принципите за защита на 

данните, предвидени в Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО. Предлаганите 

изменения вземат предвид становищата и дейността на европейските органи за защита 

на данните, по-специално на Работната група по член 29 за защитата на данни, която 

проведе активна дейност със заинтересовани лица в миналото, с цел да издаде няколко 

препоръки по отношение на разгръщането на системите eCall. 

 

Докладчикът счита, че е от значение да се прави разграничение между бордова система 

eCall, основаваща се на номер 112, и допълнителни възможни частни услуги eCall или 

услуги eCall с добавена стойност. С оглед на аспектите за защита на данните двете 

системи следва да бъдат третирани по различен начин. Системата eCall, основаваща се 

на номер 112, следва да бъде активирана по подразбиране и следва да функционира без 

предварителното съгласие на субекта на данните. Системата трябва да бъде в неактивно 

състояние и проследяване не се допуска. При активиране тя предава единствено 

минимален набор от данни, изрични посочен в (МНД) (EN 15722) и следва принципа на 

ограничаване в рамките на целта. 

 

Що се отнася до частната система eCall или системата eCall с добавена стойност, 

изискванията за защита на данните са различни. Обработката на лични данни зависи от 

предварителното съгласие на субекта на данните или от сключването на договор за 

използването на тези данни между администратора и субекта на данните. Трябва да се 

даде ясна идентификация и информация за субекта на данни.  
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си 

следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Бордовата система eCall, 

използваща номер 112, е услуга от общ 

интерес и следователно следва да е 

свободно безплатно, т.е. да се 

предоставя безплатно. Разходите за 

бордовата система eCall, използваща 

номер 112, не трябва да се прехвърлят 

на потребителите. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Предоставянето на точна и надеждна 

информация за местоположението е 

съществен елемент на ефективната 

работа на бордовата система eCall. 

Поради това е целесъобразно да се 

изисква нейната съвместимост с 

услугите, предоставяни от програмите 

за спътникова навигация, включително 

системите, създадени по програмите 

„Галилео“ и EGNOS, определени в 

Регламент (ЕО) № 683/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 

юли 2008 г. за продължаване на 

изпълнението на европейските програми 

(6) Предоставянето на точна и надеждна 

информация за местоположението при 

спешни ситуации е съществен елемент 

на ефективната работа на бордовата 

система eCall. Поради това е 

целесъобразно да се изисква нейната 

съвместимост с услугите, предоставяни 

от програмите за спътникова навигация, 

включително системите, създадени по 

програмите „Галилео“ и EGNOS, 

определени в Регламент (ЕО) 

№ 683/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 

продължаване на изпълнението на 
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за спътникова навигация (EGNOS и 

„Галилео“)8. 

европейските програми за спътникова 

навигация (EGNOS и „Галилео“)8. 

__________________ __________________ 

8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1. 8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1. 

Обосновка 

Прави се уточнение, че данните за местоположението следва да бъдат събирани 

единствено при спешни ситуации с цел оказване на спешна помощ. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Задължителното оборудване на 

превозни средства с бордова система 

eCall следва да не нарушава правото на 

всички заинтересовани страни, като 

производители на леки автомобили и 

независими оператори да предлагат 

допълнителни услуги при извънредни 

ситуации и/или услуги с добавена 

стойност, успоредно или като се гради 

върху бордовата система eCall, 

използваща номер 112. Въпреки това 

тези допълнителни услуги следва да 

бъдат проектирани така, че да не 

увеличават отвличането на вниманието 

на водача. 

(8) Задължителното оборудване на 

превозни средства с бордова система 

eCall следва да не нарушава правото на 

всички заинтересовани страни, като 

производители на леки автомобили и 

независими оператори да предлагат 

допълнителни услуги при извънредни 

ситуации и/или услуги с добавена 

стойност, успоредно или като се гради 

върху бордовата система eCall, 

използваща номер 112. Въпреки това 

тези допълнителни услуги следва да 

бъдат проектирани така, че да не 

увеличават отвличането на вниманието 

на водача. Бордовата система eCall, 

основаваща се на номер 112, и 

системата, която предоставя частни 

услуги eCall или услуги eCall с добавена 

стойност, следва да бъдат 

технически отделени по начин, който 

също така позволява както успоредно, 

така и отделно използване. 

Системите не могат да се 

възпрепятстват една друга по 

отношение на съответното им 

функциониране. Неизползването на 

частна услуга eCall или услуга eCall с 

добавена стойност, както и отказът 

на субекта на данните да даде 
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съгласие за обработка на личните му 

данни за услугата, не могат да имат 

неблагоприятно въздействие върху 

използването на основаващата се на 

номер 112 бордова система eCall, 

предоставена от производителя или 

доставчика на мобилна телефонна 

мрежа. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел да се осигури свободен избор 

на потребителите и лоялна конкуренция, 

както и да се насърчат иновациите и да 

се даде тласък на 

конкурентоспособността на 

промишлеността на Съюза на световния 

пазар в областта на информационните 

технологии, бордовата система eCall, 

следва да е достъпна безплатно и без 

дискриминация за всички независими 

оператори, и да е на основата на 

оперативно съвместима платформа с 

открит достъп за евентуални бъдещи 

бордови приложения или услуги. 

(9) С цел да се осигури свободен избор 

на потребителите и лоялна конкуренция, 

както и да се насърчат иновациите и да 

се даде тласък на 

конкурентоспособността на 

промишлеността на Съюза на световния 

пазар в областта на информационните 

технологии, частните бордови 

системи eCall или бордовите системи 

eCall с добавена стойност следва да се 

основават на принципа на 

преносимост на данните. 

Обосновка 

Свободният достъп на трети страни до техническите възможности на бордовата 

система eCall би довел до значителни рискове във връзка със защитата на данните. 

Частните услуги/услугите с добавена стойност обаче следва да се основават на 

принципа на преносимост на данните, т.е. да гарантират правото на потребителите 

да пренасят собствените данни от дадена услуга или място на друга услуга или друго 

място Това позволява на потребителите да сменят по-лесно частните 

услуги/услугите с добавена стойност, което допринася за по-справедливи условия на 

конкуренция. 

 

Изменение 5 



 

AD\1018093BG.doc 7/17 PE524.542v03-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В съответствие с препоръките, 

направени от Работната група по 

член 29 за защитата на данни, и 

съдържащи се в „Работния документ 

относно защитата на данни и 

последиците, свързани с правото на 

личен живот за инициативата eCall“, 

приет на 26 септември 2006 г.9 , всяко 

обработване на лични данни 

посредством бордовата система eCall 

следва да е в съответствие с 

правилата за защита на лични данни, 

предвидени в 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 данни10 и с Директива 

2002/58/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 12 юли 2002 г. относно 

обработката на лични данни и защита на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот в сектора на електронните 

комуникации (Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации)11, по-

специално с цел да се гарантира, че 

превозните средства, които са 

оборудвани с бордова система eCall, при 

нормален работен режим, свързан с 

eCall за номер 112, не са проследими и 

не са подложени на постоянно 

проследяване и че минималният набор 

от данни, изпратени от бордовата 

система eCall включва минималната 

информация, необходима за 

подходящото обработване на спешни 

повиквания. 

(13) 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 данни10  и Директива 2002/58/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 12 юли 2002 г. относно обработката 

на лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

сектора на електронните комуникации 

(Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации)11, както и 

членове 7 и 8 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

уреждат обработката на лични 

данни, извършена в контекста на 

настоящия регламент чрез бордовата 

система eCall и под надзора на 

компетентните органи на 

държавите членки, по-специално на 

независимите публични органи, 

определени от държавите членки в 

съответствие с тези директиви. 

Гарантира се, че превозните средства, 

които са оборудвани с бордова система 

eCall, при нормален работен режим, 

свързан с eCall за номер 112, не са 

проследими и не са подложени на 

постоянно проследяване, че техните 

лични данни не се съхраняват и че 

минималният набор от данни, изпратени 

от бордовата система eCall, включва 

минималната информация, необходима 

за подходящото обработване на спешни 

повиквания. При дадено съгласие от 

страна на субекта на данните или 

при сключен договор между двете 

страни могат да се приложат други 

условия за друга система за спешни 

повиквания, инсталирана в 

превозното средство в допълнение 
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към бордовата система eCall, които 

обаче са в съответствие с тези 

директиви. 

________________ ________________ 

9 1609/06/EN – WP 125  

10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. 10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. 

11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. 11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Настоящият регламент 

отчита препоръките, направени от 

Работната група по член 29 за 

защитата на данни и съдържащи се в 

„Работния документ относно 

защитата на данни и последиците, 

свързани с правото на личен живот за 

инициативата eCall“, приет на 26 

септември 2006 г.1a. 

 ________________ 

 1a 1609/06/EN -WP 125. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С цел да осигури прилагането на 

общи технически изисквания за 

бордовата система eCall, правомощието 

да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да бъде делегирано на Комисията 

по отношение на подробните правила за 

прилагането на съответните стандарти, 

(15) С цел да осигури прилагането на 

общи технически изисквания за 

бордовата система eCall, правомощието 

да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да бъде делегирано на Комисията 

по отношение на подробните правила за 

прилагането на съответните стандарти, 
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за изпитването, за защитата на лични 

данни и правото на личен живот и за 

освобождаването за някои превозни 

средства или класове превозни средства 

от категории M1 и N1. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище. При 

подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

навременното предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и Съвета. 

за изпитването, за защитата на лични 

данни и правото на личен живот и за 

освобождаването за някои превозни 

средства или класове превозни средства 

от категории M1 и N1. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище, по-специално с 

Европейския надзорен орган по 

защита на данните и с Работната 

група по член 29 за защитата на 

данни, създадена с Директива 

95/46/EО. При подготовката и 

изготвянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и навременното 

предаване на съответните документи по 

подходящ начин на Европейския 

парламент и Съвета. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) На производителите на превозни 

средства следва да се предостави 

достатъчно време за адаптиране към 

техническите изисквания на 

настоящия регламент. 

(16) При изпълнението на 

техническите изисквания 
производителите на превозни средства 

следва да интегрират техническия 

аспект на защитата на данните в 

бордовите системи и да спазват 

принципа на защита на личния 

живот още при проектирането. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 3 – точка 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) „администратор“ означава 

физическо или юридическо лице, 
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публичен орган, агенция или друг 

орган, който сам или съвместно с 

други определя целите и начините за 

обработка на лични данни; когато 

целите и средствата за обработката 

се определят от правото на Съюза 

или от правото на държава членка, 

администраторът или специалните 

критерии за неговото назначаване 

могат да бъдат предвидени от 

правото на Съюза или от правото на 

държава членка; 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 6  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Правила относно правото на личен 

живот и защитата на данни 

Правила относно правото на личен 

живот и защитата на данни 

 -1. Разпоредбите на настоящия 

регламент не засягат разпоредбите 

на Директива 95/46/EО и Директива 

2002/58/EО на Европейския парламент 

и на Съвета. Всяко обработване на 

лични данни посредством бордовата 

система eCall е в съответствие с 

правилата за защита на личните 

данни, предвидени в тези директиви. 

1. В съответствие с разпоредбите на 

Директива 95/46/ЕО и Директива 

2002/58/ЕО, производителите 

осигуряват, че превозните средства, 

оборудвани с бордова система eCall не 

са проследими и не са обект на 

постоянно проследяване при нормалния 

им работен режим, свързан с eCall. 

1. Производителите осигуряват, че 

превозните средства, оборудвани с 

бордова система eCall не са проследими 

и не са обект на постоянно 

проследяване при техния работен 

режим, свързан с eCall. 

В бордовата система eCall са вградени 

технологии за защитата на правото на 

личен живот, за да се осигури на 

ползвателите желаната степен на защита 

на правото на личен живот, както и 

необходимите предпазни мерки, за да се 

В бордовата система eCall са вградени 

технологии за защитата на правото на 

личен живот, за да се осигури на 

ползвателите желаната степен на защита 

на правото на личен живот, както и 

необходимите предпазни мерки, за да се 
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предотвратят наблюдение и 

злоупотреба. 

предотвратят наблюдение и 

злоупотреба.  

2. Минималният набор от данни, 

изпратен от бордовата система eCall, 

включва само минимално 

необходимата информация, изисквана 

за правилното обработване на спешните 

повиквания. 

2. Минималният набор от данни, 

изпратен от бордовата система eCall, се 

състои максимално от 

информацията, изисквана съгласно 

стандарта „Интелигентни 

транспортни системи – eSafety –  

Минимален набор от данни за 

системата eCall (МНД)“ (EN 15722), а 

именно ръчно или автоматично 

активиране; клас превозно средство; 

вид на използвано гориво; 

удостоверение за време; точно 

местоположение; посоката на 

шофиране; минимален брой на 

предпазните колани. От бордовата 

система eCall не могат да се 

изпращат допълнителни данни. 

Минималният набор от данни може 

да бъде съхраняван единствено за 

времето, необходимо за правилното 

обработване на спешните повиквания, а 

данните се съхраняват във формат, 

който позволява тяхното пълно 

заличаване.  

3. Производителите осигуряват, че на 

ползвателите на eCall е предоставена 

ясна и изчерпателна информация за 

обработката на данни, извършвана 

посредством бордова система eCall, и 

по-специално за: 

3. Производителите осигуряват, че на 

ползвателите на eCall е предоставена 

ясна и изчерпателна информация за 

обработката на данни, извършвана 

посредством бордова система eCall, и 

по-специално за: 

a) препратка към правното основание за 

обработката; 

a) препратка към правното основание за 

обработката; 

б) факта, че бордовата системата 

система eCall е активирана по 

подразбиране; 

б) факта, че бордовата системата 

система eCall е активирана по 

подразбиране; 

в) условията на обработката на данни, 

която се извършва от бордовата система 

eCall; 

в) условията на обработката на данни, 

която се извършва от бордовата система 

eCall; 

г) целите на обработването в eCall; г) конкретните цели на обработването 

в eCall; 

д) видовете данни, които се събират и 

обработват, и получателите на тези 

д) видовете данни, които се събират и 

обработват, и получателите на тези 
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данни,  данни, 

е) срока за съхранение на данните в 

бордовата система; 

е) срока за съхранение на данните в 

бордовата система или ако това не е 

възможно, критериите за определяне 

на този срок; във всеки случай 

личните данни не се обработват за 

по-дълго, отколкото е необходимо за 

целите, за които те са били 

обработени; 

ж) факта, че няма постоянно 

проследяване на превозното средство; 

ж) факта, че няма проследяване на 

превозното средство, което е извън 

събирането на минималния набор от 

данни, необходим, за да може 

бордовата система eCall да определи 

и да предаде местоположението и 

посоката на движение на превозното 

средство при съобщаване за 

инцидент, както и факта, че данни 

от проследяването се съхраняват на 

устройството само за времето, което 

е абсолютно необходимо за тази цел; 

з) условията за упражняването на 

правата на обектите на данните; 

з) условията за упражняването на 

правата на обектите на данните;  

информацията за връзка с 

администратора; 

и) всяка необходима допълнителна 

информация относно обработката на 

лични данни във връзка с 

предоставянето на частна услуга eCall 

и/или други услуги с добавена стойност.  

и) всяка необходима допълнителна 

информация относно проследимостта 

и проследяването, както и 
обработката на лични данни във връзка 

с предоставянето на частна услуга eCall 

и/или други услуги с добавена стойност, 

която подлежи на изрично съгласие 

от страна на ползвателя и е в 

съответствие с Директива 95/46/EО. 

Отчита се по-специално фактът, че 

може да има разлики между 

обработката на данни, извършена 

чрез бордовата система eCall и 

частните системи eCall или чрез 

други услуги с добавена стойност. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9, които 

допълнително определят изискването 

за отсъствие на проследимост и на 

проследяване и за технологиите за 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9, след 

като се консултира с Европейския 

надзорен орган по защита на данните, 
които допълнително определят 
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защитата на правото на личен живот, 

посочени в параграф 1, както и 

условията на частната обработка на 

данни и на информация за ползвателя, 

посочена в параграф 3. 

технологиите за защитата на правото на 

личен живот, посочени в параграф 1, и 

по-специално начина, по който може 

да се получи съгласие от ползвателя 

на eCall, начина, по който може да 

бъде гарантирана неговата 

идентификация, ако превозното 

средство се използва от няколко лица, 

мерките за сигурност, които 

приемат доставчиците на услуги 

eCall, за да гарантират 

законосъобразно обработване на 

данните и да предотвратят 

неразрешен достъп, разкриване, 

промяна или загуба на лични данни, 
както и условията на частната обработка 

на данни и на информация за 

ползвателя, посочена в параграф 3. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. В съответствие с параграф 3 

производителите на превозни 

средства предоставят допълнително 

информация относно бордовите 

системи в техническата 

документация на превозното 

средство. Освен това при закупуване 

на превозно средство 

производителите и  препродавачите 

следва да предоставят тази 

информация под формата на 

листовка с основна информация на 

прост, разбираем език. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 4 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. За да се избегне объркване по 

отношение на преследваните цели и 

добавената стойност на 

обработката, информацията, 

посочена в параграф 3, се предоставя 

на ползвателя поотделно за 

бордовата система eCall и за други 

системи eCall, преди да се използва 

системата.  

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 4 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. Производителите гарантират, че 

бордовата система eCall и друга 

инсталирана система за спешни 

повиквания и система, която 

предоставя услуги с добавена 

стойност, са технически отделени и 

между тях  не е възможен обмен на 

лични данни. Неизползването на друга 

система или услуга с добавена 

стойност, както и отказът на 

субекта на данните да даде съгласие 

за обработка на личните му данни за 

частна услуга, не могат да имат 

неблагоприятно въздействие върху 

използването на бордовата система 

eCall и/или ползвателя на eCall.  

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 8 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията може да освободи 1. Комисията може да освободи 
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определени превозни средства или 

класове превозни средства от категории 

M1 и N1 от задължението за монтиране 

на бордова система eCall, определено в 

член 4, ако вследствие на анализ на 

разходите и ползите, извършен или 

възложен от Комисията, и като се 

вземат предвид всички съответни 

аспекти на безопасността, прилагането 

на тези системи се окаже неподходящо 

за засегнатото превозно средство или 

клас превозни средства. 

определени превозни средства или 

класове превозни средства от категории 

M1 и N1 от задължението за монтиране 

на бордова система eCall, определено в 

член 4, ако вследствие на анализ на 

разходите и ползите и на технически 

анализ, извършен или възложен от 

Комисията, и като се вземат предвид 

всички съответни аспекти на 

безопасността, прилагането на тези 

системи се окаже неподходящо за 

засегнатото превозно средство или клас 

превозни средства. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с настоящия 

член, които допълнително определят 

технологиите за защитата на 

правото на личен живот, посочени в 

член 6, параграф 1, както и условията 

на частната обработка на данни и на 

информация за ползвателя, посочена в 

член 6, параграф 3. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 

параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, 

параграф 2, влиза в сила само ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

са повдигнали възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 

параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, 

параграф 2, влиза в сила само ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

са повдигнали възражения в срок от 

три месеца след нотифицирането на 
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Европейския парламент и на Съвета или 

ако преди изтичането на този срок както 

Европейският парламент, така и 

Съветът са уведомили Комисията за 

намерението си да не повдигат 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

акта на Европейския парламент и на 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок както Европейският 

парламент, така и Съветът са уведомили 

Комисията за намерението си да не 

повдигат възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Споменатите делегирани правни актове оказват голямо отражение върху 

гражданите. Поради това на Парламента и на Съвета следва да бъде предоставен 

по-дълъг срок за повдигане на възражения. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) нарушения на разпоредбите, 

предвидени в член 6 от настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Производителите следва да подлежат и на санкции за нарушения срещу 

неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. 
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