
 

P6_TA(2009)0360 

Електронни съобщителни мрежи и услуги, обработка на лични данни и 

защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 

електронните комуникации ***II 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно 

общата позиция, приета от Съвета с оглед на приемането на директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно 

универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните 

съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични 

данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 

електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между 

националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 

потребителите (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) 

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид общата позиция на Съвета (16497/1/2008 – C6-0068/2009), 

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 

Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0698), 

– като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0723), 

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО, 

– като взе предвид член 62 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и 

защита на потребителите (A6-0257/2009), 

1. Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена; 

2. Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата 

резолюция; 

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията. 

                                                 

1
  Приети текстове от 24.9.2008 г., P6_TA(2008)0452. 



 

 

P6_TC2-COD(2007)0248 

Позиция на европейския парламент приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед 

приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на 

потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 

2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, 

отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, 

Директива 2009/136/EC.) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декларация на Комисията относно универсалната услуга  

Съображение 3а - Универсална услуга  

Комисията взема под внимание текста на съображение 3а, одобрен от Европейския 

парламент и Съвета. 

Комисията желае в този контекст да потвърди, че както е посочено в съобщението й 

COM(2008)0572 от 25 септември 2008 г. относно обхвата на универсалната услуга в 

електронните съобщителни мрежи и услуги, през 2009 г. тя ще насърчава широк дебат на 

равнище на Европейски съюз, който ще разгледа голям набор от алтернативни подходи и 

ще позволи на всички заинтересовани страни да изразят своите възгледи. 

Комисията ще обобщи дебата в съобщение, адресирано до Европейския парламент и 

Съвета, и до 1 май 2010 г. ще направи необходимите предложения по отношение на 

Директивата за универсалната услуга. 

Декларация на Комисията относно уведомяването за нарушения по отношение на личните 

данни 

Член 2– буква з) и член 4 – параграф 3 - Директива за правото на неприкосновеност на 

личния живот и електронни комуникации) 

Реформата на регулаторната рамка за електронните комуникации въвежда нова концепция 

в правилата на Европейския съюз за защита на данните и неприкосновеността на личния 

живот: задължително уведомяване за нарушения по отношение на личните данни от 

доставчиците на електронни съобщителни услуги и мрежи. Това е важна стъпка към 

засилена сигурност и защита на личния живот, въпреки че на този етап остава ограничена 

до сектора на електронните комуникации. 

Комисията взема под внимание желанието на Европейския парламент задължението за 

уведомяване за нарушения по отношение на личните данни да не бъде ограничено до 

сектора на електронните комуникации, но също така да се прилага за организации, като 

например доставчици на услуги на информационното общество. Подобен подход трябва 

да бъде изцяло съобразен с общата цел на обществената политика за подобряване на 

защитата на личните данни на гражданите на Европейския съюз, както и на възможността 

им да предприемат действия, в случай че такива данни бъдат компрометирани. 

В този контекст Комисията иска да потвърди своята позиция, както беше посочено в хода 

на преговорите за реформа на регулаторната рамка, че задължението на доставчиците на 

обществено достъпни електронни съобщителни услуги да уведомяват за нарушения по 

отношение на личните данни прави уместно разширяването на дебата по отношение на 

общоприложимите изисквания за уведомяване за нарушения. 

Затова Комисията незабавно ще инициира съответната подготвителната работа, 

включително консултации със заинтересованите страни, така че да бъдат представени до 

2011 г. необходимите предложения в тази област. В допълнение Комисията ще се 

консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните относно възможностите 

за прилагане в други сектори на принципите, включени в правилата за уведомяване за 

нарушения на сигурността на данните в Директива 2002/58/ЕО, независимо от сектора или 

типа на засегнатите данни. 


