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Относно: Мотивирано становище от Камарата на представителите на Кралство 
Белгия, относно предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни (общ регламент относно защитата на данните)
(COM(2012)0011) - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на представителите на 
Кралство Белгия, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Камара на представителите
Кралство Белгия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на 
данните).

COM(2012)0011

Становище във връзка със субсидиарността

Без да се нарушават парламентарните процедури, комисията по правосъдие приветства 
европейското хармонизиране и актуализиране на законодателството, при условие че не само 
интернет не познава граници, а и че много предприятия и организации изпълняват също така 
дейност извън националните граници на дадена държава членка.

Белгия разполага с качествено законодателство в областта на защитата на личния живот и по-
специално, що се отнася до обществения сектор, строго използва личните данни, което 
членовете на комисията желаят да гарантират. Следва ясно да се подчертае принципът, 
съгласно който новата директива определя минимален стандарт, като същевременно позволява 
на националните законодатели да предвидят по-високо ниво на защита, по-специално в 
областта на публичните органи, социалната сигурност и здравеопазването.

1. По отношение на субсидиарността

Що се отнася до субсидиарността, комисията на правосъдието счита, че трансграничното 
измерение на защитата на личните данни, съчетано с нарастващата интернационализация и 
проблематиката на интернет, който вече присъства навсякъде, по своето естество оправдава 
намеса на европейско равнище, като въпреки това държавите членки трябва да имат 
възможност да транспонират както желаят европейското законодателство в своята правна 
система.

Изборът на Европейската комисия да прибегне до предложение за регламент, за да приспособи 
законодателната рамка за защитата на личните данни към настоящото състояние на 
технологията с цел, от една страна, да увеличи доверието на потребители благодарение на 
увеличен контрол и, от друга страна, да защити цифровата икономика, се сблъсква с 
възражения по отношение на субсидиарността, тъй като избирайки регламент, т.е. инструмент, 
който се прилага пряко без транспониране във вътрешната правна система, Комисията 
пренебрегва следваната практика в Белгия. На практика в нашата страна законодателят, 
подкрепен от комисията по защита на личния живот, в качеството си на допълнителен орган на 
Камарата на представителите, отдава особено внимание на характеристиките, присъщи на 
организацията на защитата на данните в Белгия.
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В този контекст комисията по правосъдие счита, че в конкретния случай се налага изборът на 
директива като правен инструмент и че регламентът може да се използва единствено  за някои 
специфични теми, които държавите се споразумеят да счетат, че трябва да бъдат уредени чрез 
регламент, какъвто е например случаят с обмена на данни с държави извън ЕС. Правомощието, 
с което би разполагала Европейската комисия за прекратяване на решенията на комисиите за 
защита на личния живот, би могло да бъде противоположно на принципа за субсидиарност.  В 
по-общ план засилването на ролята на Европейския комитет по защита на данните е за 
предпочитане.

Предложеният член 62 би дал на Европейската комисия разширени правомощия по отношение 
на законодателството по прилагане. Препоръчително е законодателството да се впише още сега 
в по-пълна степен в директивата, за да се гарантира участието на всички заинтересовани 
страни, на Парламента и на Съвета.

2. По отношение на пропорционалността

Що се отнася до спазването на принципите на пропорционалност от страна на проекта за 
регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни (COM(2012)11), комисията по правосъдие желае 
да изрази няколко резерви по отношение на различните разпоредби, които биха могли да 
нарушат принципите на пропорционалност. Комисията счита, че проектът за регламент ще 
окаже въздействие или ще промени цялостно обработването на лични данни от страна на 
обществения сектор, което съществува понастоящем. По-специално трябва да се помисли за 
механизма за контрол на секторните комитети (социална сигурност и здравеопазване, 
федерални органи, национален регистър и статистически данни), които предвиждат 
„разрешения“ преди да може да се извърши обработване на лични данни, докато подобни 
разрешения не се допускат от проекта за регламент. Държавите членки трябва да могат да 
предвидят в закона кои видове обработване изискват предварителни разрешения.
Същевременно можем да се запитаме дали използването на единна уникална идентификация 
като например номера в националния регистър не би могло да постави проблем. Държавите 
членки трябва да могат да определят със закон условията, при които може да се обработва 
национален идентификационен номер или какъвто и да е друг идентификатор с общо 
приложение. Предложеният текст не е приложим за обработването на лични данни от 
европейските инстанции. Комисията по правосъдие подкрепя това, европейските инстанции 
също да се впишат в хармонизирания подход.

Дата на приемане: 27 март 2012 г.


