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Относно: Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламент 
(ЕС) № 2018/1807 за свободното движение на нелични данни

Практически аспекти

По искане на координаторите на комисията IMCO на 6 ноември 2019 г. комисията IMCO 
ще проведе заседание за законодателен контрол относно изпълнението на Регламента за 
свободното движение на нелични данни1.

Пиер Шастане, началник на отдела „Облак и софтуер“ в ГД „Съобщителни мрежи, 
съдържание и технологии“, ще направи изказване пред членовете на комисията IMCO, 
последвано от разискване.

Информация относно контекста на регламента

Основната цел на Регламента за свободното движение беше да отключи потенциала на 
пазара на данни в ЕС, като създаде по-конкурентоспособен и интегриран вътрешен пазар 
за съхранение на данни и други услуги по обработката им. В центъра на 
законодателството стои забрана за мерки за локализиране на данни. Това значи, че на 

1 Регламент (ЕС) № 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския 
съюз.
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правителствата и администрациите на държавите членки им е забранено да определят 
изисквания за това данните да се намират на конкретна територия в Съюза, освен по 
съображения за обществена сигурност. 

Законът предвижда също така, че на компетентните органи не може бъде отказван достъп 
до данните на основание, че се съхраняват или обработват в друга държава членка. Това 
насърчава доставчиците на услуги за данни да разработват кодекси за поведение на 
равнище ЕС относно най-добрите практики, когато става въпрос за професионални 
ползватели, които сменят доставчиците си за съхранение на данни

За повече информация относно концепцията за регламента и преминаването му през 
законодателния процес вж. Общ преглед на EPRS от месец януари 2019 г..

Съдържание на заседанието за законодателен контрол

Целта на заседанието за законодателен контрол е да упражни контрол върху дейността 
на Комисията по отношение на изпълнението на Регламента за свободното движение, 
който влезе в сила на 28 май 2019 г. Съществуват няколко области, за които може да се 
очаква Комисията да докладва на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите:

1. Състояние на изпълнението на регламента в държавите членки

2. Насоки във връзка с регламента, издадени от Комисията на 29 май 2019 г.

3. Актуално състояние на кодексите за поведение относно преноса на данни

1. Изпълнението на регламента в държавите членки
Регламентът за свободното движение влезе в сила през месец ноември 2018 г. и 
започна да се прилага на 28 май 2019 г. От тази дата на държавите членки им е 
забранено да определят изисквания за това данните да се намират на конкретна 
територия в Съюза, освен по съображения за обществена сигурност. Държавите 
членки трябва да отменят всички съществуващи изисквания за локализиране на данни 
до месец май 2021 г. или да се обосноват защо все още не са ги отменили. Комисията 
е задължена да публикува доклад за изпълнението до месец ноември 2022 г.

Представителят на Комисията може да докладва относно наличието на изисквания 
за локализиране на данни една година след влизането в сила и да посочи потенциални 
предизвикателства, свързани с изпълнението.

2. Насоки във връзка с регламента, издадени от Комисията на 29 май 2019 г.
Насоките, публикувани от Комисията на 29 май 2019 г. (COM(2019)250 final), бяха 
поискани от законодателите в член 8, параграф 3 от регламента. Този параграф 
задължи Комисията да публикува насоки относно взаимодействието между 
Регламента за свободното движение и Общия регламент относно защитата на данните 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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(ОРЗД), „особено по отношение на набори от данни, съставени едновременно от 
лични и нелични данни“.

Комисията дава насоки по-специално за:

 съответното поле на Регламента за свободното движение и ОРЗД и за това как 
да се работи със смесени набори от данни, включващи такива, при които 
личните и неличните данни са „неразривно свързани“;

 различните, но допълващи се подходи за свободно движение и за забрана на 
изискванията за локализиране на данни в двата регламента;

 понятието за преносимост на данните съгласно Регламента за свободното 
движение и други изисквания за саморегулиране съгласно двата регламента.

Представителят на Комисията може да обясни насоките относно групи от смесени 
данни и други въпроси, описани в указанието. 

3. Кодекси за поведение относно преноса на данни
Член 6 от Регламента за свободното движение задължава Комисията да насърчава 
доставчиците на услуги за данни да разработват кодекси за поведение на равнище ЕС 
относно най-добрите практики, когато става въпрос за професионални ползватели, 
които сменят доставчиците си за съхранение на данни. Тези кодекси за поведение се 
предвижда да бъдат разработени до 29 ноември 2019 г и да бъдат приложени до 29 май 
2020 г.

Представителят на Комисията може да обясни актуалното състояние във връзка 
с кодексите за поведение на равнище ЕС и да информира за следващите етапи на 
процеса.


