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Преюдициални въпроси
1) Трябва ли задължението за общо и неизбирателно запазване, наложено на доставчиците на основание на разрешителните
разпоредби на член 15, параграф 1 от Директива[2002/58/ЕО] от 12 юли 2002 г. (1), да се разглежда — в условията на
сериозни и постоянни заплахи за националната сигурност, свързани по-специално с риска от тероризъм — като намеса,
обоснована с правото на сигурност, гарантирано в член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и с
изискванията на националната сигурност, отговорността за която е единствено на държавите членки по силата на член 4
от Договора за Европейския съюз?
2) Трябва ли Директивата от 12 юли 2002 г., разглеждана във връзка с Хартата на основните права на Европейския съюз, да
се тълкува в смисъл, че разрешава законодателни мерки — като мерките за събиране в реално време на данни за трафика и
за местонахождението на определени лица — които, макар да засягат правата и задълженията на доставчиците на
електронна съобщителна услуга, не им налагат специфично задължение за запазване на техните данни?
3) Трябва ли Директивата от 12 юли 2002 г., разглеждана във връзка с Хартата на основните права на Европейския съюз, да
се тълкува в смисъл, че за да са законосъобразни производствата за събиране на данни за свързване, във всички случаи
трябва да е изпълнено изискването да се информират засегнатите лица, когато такава информация вече не може да
попречи на водените от компетентните органи разследвания, или такива производства могат да се считат за
законосъобразни с оглед на всички останали съществуващи процесуални гаранции, доколкото последните осигуряват
ефективността на правото на обжалване?

(1)

Директива 2002/58/CE на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита
на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 2002 г., стр. 37, Специално
издание на български език, 2007 г., глава 13, том 36, стр. 63).
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