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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства категорично настоящия регламент и неговата цел за още по-
голямо хармонизиране на защитата на данните в Европейския съюз (ЕС).

Настоящото становище има следната цел: Явно е, че широкообхватната защита на 
европейско равнище на данните за наетите лица не може да бъде уредена в един член. 
В много по-голяма степен става дума за това, да бъдат създадени определени 
основополагащи стълбове. По отношение на осъществяването на един истински 
европейски пазар на труда и вътрешен пазар при една от следващите стъпки би могло 
да се помисли за това, да се уреди на европейско равнище защитата на данните за 
наетите лица. Това би било възможно на основание член 288 от ДФЕС.

Макар голяма част от обработката на данни в ЕС да е свързана с трудови 
правоотношения, защитата на данните за наетите лица има ограничено място в 
регламента. Освен това, поради нивото на абстракция на регламента, често е трудно 
правилата да бъдат подходящо тълкувани в контекста на трудовите правоотношения.

От гледна точка на докладчика предизвикателствата към защитата на данните за 
наетите лица в настоящия регламент най-добре могат да бъдат взети предвид чрез 
ограничаване на прилагането на член 82. Той дава възможност за разширяване на 
съдържанието и обединяване на различните членове на регламента, имащи отношение 
към защитата на данните за наетите лица.

Относно член 82, параграф 1 и съображение 124

В сегашния си стадий и по-специално в областта на защитата на данните за наетите 
лица настоящият регламент може да предложи само минимална защита. Всяка държава 
членка трябва и занапред да има възможността да определя по-благоприятни стандарти 
за служителите извън предвиденото в регламента. Освен това определянето на такива 
стандарти трябва да бъде възможно в процедура на колективно договаряне. 
Формулировката „в рамките на настоящия регламент“ следва да се отхвърли поради 
няколко причини. На първо място, тя е в противоречие с общото изключване от 
приложното поле на член 82 и в съчетание с предложените от Комисията в член 82 
делегирани актове може да доведе до една изключително непрозрачна ситуация. Второ, 
в най-лошия случай това би могло да означава, че държавите членки не могат да 
приемат други правила. И накрая, тази формулировка изглежда избрана произволно, 
тъй като при други клаузи за изключение, напр. в областта на медиите, не съществува 
такова ограничение.

Относно член 82, параграф 1а

Поради факта, че досега Комисията не е представила свое предложение относно 
защитата на данните за наетите лица, и като се има предвид ограниченият брой точки в 
регламента относно защитата на данните за наетите лица, необходимо е да бъдат 
определени някои общоевропейски минимални стандарти за нивото на защита. 
Представените тук четири подточки не представляват изчерпателен списък, а следва да 
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се разглеждат като основополагащи стълбове за подробно европейско право в областта 
на защитата на данните.

Относно член 82, параграф 1б

Длъжностното лице по защита на данните има роля, която е от огромно значение. 
Поради това следва да е напълно ясно, че той трябва да изпълнява своите задачи без 
страх от натиск или външно влияние и в интерес на служителите. Поради това би било 
уместно да се предвиди особена защита срещу уволнение и забрана за дискриминация.

Относно член 82, параграф 1в и съображение 124а (ново)

Предложението на Комисията не конкретизира в достатъчна степен условията за 
предаване на данни в рамките на един концерн в ЕС. Тук следва да се отговори на това 
– като бъдат защитени интересите на служителите.

Относно член 82, параграф 1г и съображение 34

Пълното изключване на съгласието като основание за обработка не е целесъобразно в 
областта на трудовите правоотношения. Поради това докладчикът предлага, особено в 
ситуации на неравновесие, съгласието да бъде възможно, ако то е насочено към 
благоприятни правни и икономически последствия за служителя.

Относно член 82, параграф 3

По мнението на докладчика делегираните актове следва да имат приложение само 
когато нематериални части от настоящия регламент трябва да бъдат адаптирани бързо 
и гъвкаво към нововъведения от техническо естество и такива, свързани с техниката на 
безопасност. Досега това беше формулирано твърде широко в предложението на 
Комисията. Освен това е необходимо с делегирани актове да може да се урежда не само 
параграф 1, но и новият параграф 1в.

Относно член 82, параграф 3а

Тази клауза за преразглеждане позволява повторна оценка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. В трудовото 
правоотношение обработката на 
данни представлява изключение, 
когато е насочена към благоприятни 
за служителя правни или 
икономически последствия. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. de

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо,
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. За да се 
уреди обработването на личните данни 
на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
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членки следва да могат в рамките на 
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост.

членки следва да могат да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост, като се 
гарантира спазването на 
определените с настоящия регламент 
стандарти. Ако в съответната 
държава членка съществува правно 
основание за уреждане на въпросите, 
свързани с трудовото 
правоотношение, чрез договореност 
между представители на 
служителите и ръководството на 
предприятието или в случая на група 
предприятия – на предприятието, 
контролиращо групата, (колективна 
договореност) или въз основа на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 май 
2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура 
за информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение 
и групи предприятия с общностно 
измерение1, обработката на лични 
данни в контекста на трудовото 
правоотношение следва също така да 
може да бъде уредена и чрез такава 
договореност.
________________
1 OВ L 122, 16.5.2009 г., стp. 28.

Or. de

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 124 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124а) С цел защита на интересите 
на предприятието, които са в 
непосредствена връзка с трудовото 
правоотношение, следва да се допуска 
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и обработката на данни за наетите 
лица и в рамките на групата 
предприятия. Уредбата в настоящия 
регламент взема под внимание 
разпространената практика за 
обработка на данните за наетите 
лица в групите предприятия.

Or. de

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат
със закон специални разпоредби, с 
които се урежда обработването на 
личните данни на наетите лица по 
трудово правоотношение, по-специално 
за целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

1. В съответствие с правилата на 
настоящия регламент държавите членки 
могат посредством правни разпоредби 
да уреждат обработването на личните 
данни на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон и с 
колективни споразумения, на 
колективните договорености, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Равнището на защита, предвидено в 
настоящия регламент, трябва да бъде 
гарантирано, по-специално когато 
решенията по уредбата се вземат 
чрез договореност между 
представители на служителите и 
ръководството на предприятието 
или в случая на група предприятия –
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на предприятието, контролиращо 
групата.
Не се засяга правото на държавите 
членки да приемат по-благоприятни 
за служителите защитни разпоредби 
във връзка с обработката на лични 
данни в контекста на 
трудовоправните отношения.

Or. de

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в параграф 1 правни 
разпоредби на държавите членки 
обхващат най-малко следните 
минимални стандарти:
а) Не се допуска обработка на данни 
за наетите лица без знанието на 
служителя. Чрез дерогация от 
първото изречение държавите членки 
могат да предвидят със закон, при 
условие за определяне на подходящи 
срокове за заличаване, допускането на 
такава обработка в случаите, когато 
фактите, които трябва да бъдат 
документирани, дават основание за 
подозрение, че в рамките на 
трудовоправното отношение 
служителят е извършил 
престъпление, събирането на данни е 
необходимо за разкриването му и 
начинът и обемът на събиране на 
данните са пропорционални. 
Частният и личният живот на 
служителя трябва да бъде защитен 
при всички обстоятелства.
б) Не се допуска открито оптично-
електронно и открито акустично-
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електронно наблюдение на публично 
достъпните части от 
предприятието, които служат преди 
всичко за дейности от личния живот 
на служителите, по-специално 
санитарни помещения, съблекални, 
помещения за почивка и спални 
помещения. Тайно наблюдение не се 
допуска при никакви обстоятелства.
в) Ако предприятията събират или 
обработват лични данни в рамките 
на медицински прегледи или тестове 
за годност, те трябва да уведомят 
предварително кандидата или 
служителя за какви цели ще бъдат 
използвани данните и след това да му 
ги съобщят и разяснят заедно с 
резултатите. Принципно се 
забранява събирането на данни за 
целите на генетични тестове и 
анализи.
г) Въпросът за това, дали и доколко се 
разрешава използването на телефон, 
електронна поща, интернет и други 
телекомуникационни услуги за частни 
нужди, може да се урежда чрез 
колективна договореност. Ако не 
съществува възможност за уреждане 
чрез колективна договореност, 
работодателят се договаря 
съответно за това непосредствено 
със служителя. Доколкото е 
разрешено лично ползване, обработка 
на съответните данни от 
комуникационния трафик се допуска 
изключително за гарантиране на 
сигурността на данните, за 
осигуряване правилното 
функциониране на 
телекомуникационната мрежа и 
телекомуникационните услуги, както 
и за отчитане. Чрез дерогация от 
третото изречение държавите 
членки могат да предвидят със закон, 
при условие за определяне на 
подходящи срокове за заличаване, 
допускането на такава обработка в 
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случаите, когато фактите, които 
трябва да бъдат документирани, 
дават основание за подозрение, че в 
рамките на трудовоправното 
отношение служителят е извършил 
престъпление, събирането на данни е 
необходимо за разкриването му и 
начинът и обемът на събиране на 
данните са пропорционални. 
Частният и личният живот на 
служителя трябва да бъде защитен 
при всички обстоятелства.

Or. de

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В допълнение към разпоредбите на 
глава ІV, раздел 4 длъжностното лице 
по защита на данните се ползва с 
особена защита срещу уволнение и 
забрана за дискриминация.

Or. de

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Допуска се предаването на лични 
данни за наетите лица между 
предприятия със самостоятелна 
правосубектност в рамките на група 
предприятия, доколкото то е в 
интерес на дейността и служи за 
изпълнението на процесите на 
управление и доколкото не е в 
противоречие с подлежащи на 
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защита интереси на съответното 
лице. Ако предаването на данни за 
наетите лица се извършва в трета 
държава или в международна 
организация, се прилага глава V.

Or. de

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Член 7, параграф 4 не се прилага, 
когато обработката на данните е 
насочена към благоприятни за 
служителя правни или икономически 
последствия.

Or. de

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за гаранциите при
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграф 1.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 
изключително с цел допълнително 
уточняване на критериите и 
изискванията за гарантиране 
прилагането на най-новите 
технически стандарти и стандарти, 
свързани с техниката на сигурност, 
по отношение на обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграфи 1 и 1в.

Or. de



PE498.045v01-00 12/12 PA\918358BG.doc

BG

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По предложение на Комисията 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат настоящия член най-
късно 2 години след посочената в член 
91, параграф 2 дата. Те вземат 
решение относно това предложение в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 294 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. de


