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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

26.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0046/2012)

Относно: Мотивирано становище на германския Федерален съвет (Бундесрат) 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 пропорционалност националните парламенти могат в срок от осем 
седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпратят на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излагат причините, поради които считат, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

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

Приложено за сведение е мотивираното становище на германския Бундесрат относно 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на германския Бундесрат

На своето 895-то заседание от 30 март 2012 г. съгласно член 12, буква б) от ДЕС 
Бундесратът прие следното становище:

1. Бундесратът счита, че предложението не е съвместимо с принципа на 
субсидиарност. Съгласно член 5, параграф 3 от ДЕС в областите, които не попадат в 
неговата изключителна компетентност, ЕС действа само ако и доколкото целите на 
предвидените мерки не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки нито на централно, нито на регионално или местно равнище, а 
поради обхвата или своите последствия могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза.

Бундесратът изразява съжаление, че Комисията не е взела предвид вече посочените 
в неговото становище от 11 февруари 2011 г. относно съобщението на Комисията за 
нейния всеобхватен подход за защита на личните данни в ЕС (Документ на 
Бундесрата 707/10 (Решение)) резерви относно определянето на границите на 
законодателните правомощия и защитата на принципа на субсидиарност.
Настоящите предложения за една цялостна модернизация на защитата на личните 
данни посредством директива, която урежда законодателството за защита на 
данните в областта на полицията и на съдебната власт (вж. Документ на Бундесрата 
51/12) и прехода от съществуващата директива за защита на данните към един общ 
регламент за защита на данните при същевременното привеждане в съответствие на 
разпоредбите относно защитата на личните данни в директивата за електронните 
комуникации (Директива 2002/58/ЕО)

потвърждават тези резерви. Поради това Бундесратът счита, че все още е 
необходима една цялостна концепция, която по-добре да отговаря на принципите 
на субсидиарност и пропорционалност, отколкото предложеният модел за уреждане 
на тези въпроси.

Предложеният общ регламент относно защитата на данните не изпълнява 
изискванията на член 5, параграф 3 от ДЕС по следните причини:

2. Предложението за регламент не изразява в достатъчна степен необходимостта от 
едно задължително цялостно регулиране чрез регламент на европейско равнище на 
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защитата на данните в обществената и частната сфера. За разлика от сега 
съществуващата директива, насочена към пълна хармонизация на националните 
гаранции за защита на данните, със своята всеобхватна обвързваща валидност един 
регламент би довел до почти напълно изместване на разпоредбите на държавите 
членки за защита на данните. В Германия, както и в други държави членки, най-
вече в обществената сфера, но също така и на много места в законодателството в 
областта на необществените данни, съществуват по-диференцирани и следователно 
по-изпълними и допринасящи за правната сигурност гаранции за защита на данните 
от формулираните с високо ниво на абстрактност отделни разпоредби на 
предложението за регламент. Предимството при прилагането на общия регламент 
относно защитата на данните поставя под въпрос по-нататъшното съществуване на 
безспорните досега и от гледна точка на вътрешния пазар ключови области на 
германското законодателство в областта на защитата на данните. Това важи 
например за защитата на социалните данни или за изискваните от принципа за 
запазване на съществените елементи (Wesentlichkeitsvorbehalt) разпоредби на 
законодателството на федерацията или на отделните провинции относно видео 
наблюдението.

3. Доколкото в рамките на разпоредбите на европейските регламенти поне са 
признати правомощия на държавите членки за конкретизиране, то липсват 
съответни изрични правомощия в полза на националния законодател. Напротив, 
предвидените многобройни правомощия за приемане на делегирани актове 
доказват далеч надхвърлящата възлагането на правомощия по член 16, параграф 2 
от ДФЕС цел за едно всеобхватно задължително регламентиране на общото 
европейско законодателство в областта на защитата на данните, изключително 
определено от европейския законодател. Еднакво ниво на защита на данните за 
целия Съюз обаче би могло да бъде постигнато и чрез допълнително разработване 
на прилаганата досега директива за защита на данните. Тя също има за цел пълна 
хармонизация на законодателството за защита на данните, но оставя на държавите 
членки възможността да конкретизират в рамките на законодателството на 
държавата членка подлежащите на тълкуване елементи от фактическия състав, 
които предложеният регламент също използва.

4. Предложеното от Комисията всеобхватно задължително регламентиране на 
законодателството за защита да данните в обществената и частната сфера далеч 
надхвърля целта за гарантиране на едно високо ниво на защита на данните в тези 
области и на равностойни условия на конкуренция. Поради своя отворен и 
неопределен материален обхват, предложеният регламент, като непосредствено 
приложим регламент, измества действащото национално законодателство за 
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защита на данните в почти всички области, с изключение на защитата на данните 
в обхванатите от член 80 и следващите от предложението сфери на медиите, 
здравеопазването и данните на служителите. По този начин той обхваща и изцяло 
местни сфери, като например дейността на местните органи за сигурност, тъй 
като приложното поле изключва само „сферата на националната сигурност“, 
докато за въпроси, свързани с „обществената сигурност“, според предписанията 
на член 21 се позволяват само правомощия за отклонение. С обхващането от 
предложения регламент на всички дейности в рамките на правото на Съюза (член 
2, параграф 2, буква а) от предложението) Комисията изисква освен това 
регулаторни правомощия за задължително регулиране в областта на защитата на 
данните в сфери като образователната система, в които компетентността за 
хармонизиране на правните и административните разпоредби е дори изрично 
изключена (напр. член 165, параграф 4 ДФЕС). Същото важи и за областта на 
ненаказателното право в сферата на сигурността, регулаторните правомощия при 
което са предоставени изключително на държавите членки (вж. членове 72, 87, 
276 ДФЕС).

5. Бундесратът още счита, че обработването на лични данни от публичните 
администрации на държавите членки по принцип не попада в законодателната 
компетентност на ЕС и следователно следва да бъде изключено от материалния 
обхват на регламента, за да се избегне нарушаване на принципа на субсидиарност. 
За тази област и за обработването за изпълнение на задачи, които са в обществен 
интерес, член 6, параграф 3, изречение 1, буква б) във връзка с параграф 1, буква 
д) от предложението за регламент наистина съдържа правомощие за приемане на 
разпоредби от държавите членки. Обхватът му обаче бива ограничен чрез 
специфични изисквания на правото на Съюза (член 6, параграф 3, изречение второ 
от предложението за регламент), така че като резултат за държавите членки не 
остават никакви самостоятелни регулаторни правомощия в сферата на 
обработването на данни от публичните администрации.

6. Едно допълнително противоречие с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност се поражда в особена степен в областта на обработката на 
данни в публичната администрация поради предвиденото в член 1, параграф 3 от 
предложението за регламент правило, което с цел гарантиране на свободното 
движение на лични данни забранява всякакво гарантиране на защита на личните 
данни на национално равнище, което излиза извън рамките на регламента. Именно 
при обработката на данни в областта на публичните администрации, като 
например правото за защита на социалните данни с неговите ограничителни 
процедурни правила (например под формата на задължението за организационно-
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правно разделяне на обработката на данните) е възможно въвеждането на по-
високи национални стандарти за защита на данните, без това да се отразява 
отрицателно върху интересите на вътрешния пазар.

7. Предложеният общ регламент за защита на данните не е в състояние да гарантира 
една валидна за почти всички области система от правила за защита на данните и 
поради това вози до накърняване на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. Поради високото равнище на абстрактност на регламента, 
което придава общ характер на изискванията и нивелира различните права на 
защита в рамките на общата и специализираната защита на данните в държавите 
членки, по отношение на множество въпроси, свързани с правото на защита на 
личните данни и с упражняването на основни права от страна на гражданите, 
предложеният регламент препраща към делегирани правни актове на Комисията, 
така че да бъде направена още една стъпка към постигането на цялостна 
хармонизация. Във всеки случай до публикуването на по-подробни правила чрез 
европейски делегирани правни актове практическото прилагане на правото за 
защита на данните се обременява допълнително с многостранни аспекти на правна 
несигурност, тъй като действащите вътрешнодържавни разпоредби престават да 
бъдат приложими едва след изтичането на двегодишен преходен период. Това 
води до непостигане на преследваната от Комисията цел чрез публикуването на 
предложението за регламент, а именно повишаване на правната сигурност за 
икономиката и държавата при обработката на лични данни. От друга страна, 
включването на предложените в регламента разпоредби в по-нататъшното 
прилагане на съществуващата директива за защита на данните би направило 
основателно поемането на задължения за адаптиране на националното 
законодателство за защита на данните, но в интерес на правната сигурност и 
приложимостта би позволило по-нататъшното прилагане на националните 
правила.

8. Предложението за регламент противоречи на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, тъй като правилата относно правото на Комисията за оказване 
на влияние в рамките на т. нар. механизъм за съгласуваност (член 57, по-
конкретно член 60 от предложението за регламент) не са съвместими с 
гарантираната в член 16, параграф 2, изречение 2 от ДФЕС независимост на 
органите за защита на данните. Съгласно съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз изискването за цялостна свобода на контролните органи, 
отговарящи за защитата на данните, означава цялостното изключване дори на 
опасността от оказване на политическо влияние върху решенията на контролните 
органи. Изложените в предложението за регламент правомощия за спиране на 
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процедурите, свързани с надзора върху защитата на данните, откриват 
непосредствена възможност за оказване на политическо влияние, при което не 
може да бъде изключено оказването на влияние извън сферата на 
законодателството за защита на данните поради всеобхватните изпълнителни 
правомощия, с които разполага Комисията въпреки формалната й независимост.

9. Чрез решението за установяване на стандарти за защита на данните на равнище ЕС 
с помощта на регламент Комисията създава правна несигурност, засягаща 
приложимите разпоредби в областта на електронното комуникационно обслужване, 
съдържащи се в Директива 2002/58/ЕО. Съществуващите в съответствие с тази 
директива задължения на държавите членки за транспониране с цел уреждане на 
защитата на данни в областта на електронното комуникационно обслужване се 
изменят с член 88, параграф 2 от предложението за регламент, който следва да 
промени позоваванията на директивата за защита на данните, съдържащи се в 
директивата за електронните комуникационни услуги, с позовавания на 
предложения общ регламент за защита на данните. По този начин пред държавите 
членки се поставя задачата за формулиране на нови специфични национални 
стандарти за защита на данните в областта на електронното комуникационно 
обслужване, докато държавите членки престават да разполагат със законодателна 
компетентност в областта на общото право за защита на данните поради 
приоритетния характер на прилагането на предложения регламент.
Основополагащата за информационното общество област на защита на данните при 
електронно комуникационно обслужване се обременява със значителна правна 
несигурност именно чрез решението за приемане на общ регламент относно 
защитата на данните, а не за по-нататъшно разработване на директивата за защита 
на данните, като тази правна несигурност не се компенсира по никакъв начин с 
други предимства за осъществяване на защитата на личните данни в съответствие с 
член 16, параграф 1 от ДФЕС.

10. Решението за общ регламент относно защитата на данните при едновременно 
уреждане на защитата на данните в областите полиция и правосъдие чрез директива 
създава трудности при разграничаването и е поредно доказателство за 
нарушаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Федералният 
съвет (Бундесратът) констатира, че досегашната концепция за реформиране на 
правото на ЕС в областта на защитата на данните би довела до положението, при 
което полицията и органите на реда ще трябва да спазват различни правни 
разпоредби с оглед на разбирането от тях на задачите, свързани с обработката на 
лични данни. Цел на директивата за защита на данните при полицията и органите 
на правосъдието (вж. член 1, параграф 1 и точка 3.4.1 от обосновката, Документ на 
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Бундесрата 51/12) е да бъдат определени разпоредби за обработката на лични данни 
с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на 
престъпления. В тази област предложеният общ регламент относно защитата на 
данните не намира никакво приложение (член2, параграф 2, буква д) от 
предложението за регламент). Обаче полицейските органи на федералните 
провинции отговарят както за предотвратяването на престъпления, така и за 
сигурността в общ план, които, с определени изключения по смисъла на член 21 от 
предложението, са обхванати от задължителните изисквания на предложения общ 
регламент за защитата на данните. Тази разпокъсаност показва, че по-добрата 
защита на личните данни в рамките на законодателните компетенции на ЕС може 
да бъде осъществена чрез доразвиване на директивата за защита на данните, а не 
чрез три правни акта с различна степен на задължителност за държавите членки -
т.е. чрез предложения общ регламент за защитата на данните, предложената 
директива за защита на данните във връзка с дейността на полицията и органите на 
правосъдието, както и чрез съществуващата Директива 2002/58/ЕО.


