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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
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Относно: Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Италианската 
република 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 депутатите на 
Италианската република, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Италианската република 

ДОКУМЕНТ, ПРИЕТ ОТ ХІV-та КОМИСИЯ 

ХІV-та комисия по европейски политики,

– като разгледа 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 (COM(2012)0011);

– като оценява високо желанието да се намалят значителните различия, които 
съществуват между националните разпоредби в също толкова деликатна област, 
засягаща основните права на личността, както и опита да се определят високи 
стандарти за защита, които да се прилагат на територията на целия Европейски 
съюз;

– като отбелязва все пак, че дисциплината, внесена от предложението за регламент, 
предоставя на няколко места възможност за явни критики по отношение на 
спазването на принципа на субсидиарност, по-специално разпоредбите, които 
представляват особен интерес: 

а) на първо място, доколкото разглежданата област попада в обхвата на 
конституционното право или нарушава основни принципи на национален 
правен ред; 

б) на второ място, доколкото определянето на еднакви стандарти може да 
надделее върху по-благоприятни национални системи, с последица от това 
риск от ограничаване на съществуващите гаранции; следователно е 
необходимо да се предвиди изрично запазването на по-благоприятните 
национални разпоредби;

че в допълнение предложението противоречи на принципа на субсидиарност, като 
предоставя на Комисията, по силата на член 87, много широки правомощия чрез 
почти всеобщо предоставяне на възможността да приема делегирани актове в почти 
всички най-важни области, предмет на предложението за регламент;

– накрая, като има предвид, отново по повод на въпросите, свързани със 
субсидиарността, че разпоредбите на член 51, съгласно които, при условие че 
администраторът е установен в няколко държави членки, компетентният орган на 
държавата, в която се намира основното място на установяване на съответния 
администратор, изпълнява  „обслужване на едно гише“ във всички държави членки, 
биха могли да лишат гражданите от възможността да се обръщат към  контролния 
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орган на тяхната държава, като последствие от това е рискът ефективното 
упражняване на правата им да стане по-трудно;
като има предвид, че освен това заслужава критика фактът, че въпреки извършения 
избор за заменяне на действащата директива с по-подробен инструмент, например 
регламент, текстът съдържа явни пропуски поради липсата на точни определения 
относно институциите и отделните случаи, представляващи особен интерес, както в 
случая с „правото да бъдеш забравен“, предвидено в член 17 – пропуск, за който 
Европейският парламент вече сигнализира в своята резолюция, приета на 6 юли 
2011 г., както и в случая с ограничаването на  обхвата на задълженията и правата 
относно обработването на лични данни, предвидено в член 21, който, поради общия 
характер на съдържанието си, би могъл да доведе до толкова значителни различия в 
приложението в отделните държави членки, че би могло да се стигне до положения 
на несигурност и съдебни спорове;

представя
МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

в съответствие с член 6 от Протокол №2 към Договора за Европейския съюз и 
Договора за функционирането на Европейския съюз.


