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1. Засилване на европейския режим за защита на данните: предприети стъпки и 
пътят напред

Обсъждането на новия режим за защита на данните, предложен от Европейската 
комисия през януари 2012 г., отбеляза напредък в институциите и държавите — членки 
на ЕС. Както и двамата докладчици — докладчикът по регламента и докладчикът по 
директивата — изясниха в първия си работен документ1, пакетът от реформи включва 
до голяма степен препоръките на Парламента по отношение на а) приемането на 
всеобхватен подход, б) засилването на правата на физическите лица, в) по-нататъшното 
развитие на измерението на вътрешния пазар и гарантирането на по-добро прилагане на 
правилата в областта на защитата на данните, както и г) засилването на глобалното
измерение на защитата на данните. Следва да се подчертае, че защитата на данните 
понастоящем е задължително основно право съгласно член 8 от Хартата на основните 
права и има конкретно правно основание в член 16 от ДФЕС. Поради това следва да 
засилим защитата на потребителите и гражданите („субектите на данни“) в цифровата 
ера и ерата на глобализацията.

В институциите все още се водят обсъждания по въпроси като делегираните актове и 
актовете за изпълнение, административната тежест и „механизма за съгласуваност“. 
Председателството на Съвета е започнало механизма „Приятели на председателството“ 
за обсъждане на такива хоризонтални теми, докато Парламентът ще изслушва експерти 
и ще провежда обсъждания със заинтересованите страни по време на годишното 
заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и 
националните парламентарни комисии на 9 и 10 октомври 2012 г. Проектодокладът
относно регламента се предвижда да бъде представен преди края на 2012 г., след което 
ще има дълъг краен срок, който ще позволи на членовете своевременно да внесат 
своите изменения (до края на февруари 2013 г.), а през април 2013 г. ще се проведе
ориентировъчно гласуване, даващо възможност за започване на преговори по време на 
ирландското председателство на Съвета. Комисиите, от които е поискано становище, 
планират работата си съобразно с това. Поради спешната необходимост от съгласувана 
правна рамка в бързо развиваща се среда, целта на докладчика и на докладчиците в 
сянка е да се постигне споразумение със Съвета относно пакета през този 
законодателен мандат. 

След четири размени на мнения в рамките на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и на проведена от нея работна среща със 
заинтересовани страни и след обширни обсъждания с докладчиците в сянка, комисиите, 
които трябва да представят становища, Комисията, председателството на Съвета и 
заинтересованите страни, с настоящото докладчикът представя по-конкретните си 
предложения и оценки. Невъзможно е на този етап да се излезе с окончателен отговор 
на всички повдигнати уместни въпроси. Могат обаче да се представят няколко 
принципа, служещи като насоки за проектодоклада. Те се основават на съществуващата 
директива за защита на данните2 и са подчертани в резолюцията на Парламента от 6 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 юли 2012 г.
2 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на 

физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 
281, 23.11.1995 г. стр. 31—50.
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юли 2011 г. (доклад на Voss).1 Докладчикът би желал да се постигне консенсус по 
следните основни въпроси във връзка с проектодоклада. В настоящия работен документ 
ще се разгледат материалните аспекти, докато институционалните аспекти ще бъдат 
обхванати в Работен документ 3.

2. Укрепване на основни принципи и изясняване на определенията

Определенията за „лични данни“ и „субект на данни“ са от ключово значение, тъй като 
те определят обхвата и ефективното прилагане на гаранциите, съдържащи се в 
регламента, за различните видове обработване на лични данни. Материалният обхват 
на регламента в този смисъл следва да бъде същият като в настоящата Директива 
95/46/ЕО. Тъй като рамката за защита на данните е израз на основно право, 
ограничаването на материалния обхват не зависи от законодателя. Въпреки това 
основателните опасения относно конкретни бизнес модели могат да бъдат съответно 
разгледани в различни части на регламента. 

За да се постигне най-доброто ниво на защита на данните и да се даде възможност за 
нови бизнес модели, ние трябва да насърчим използването под псевдоним и 
анонимното използване на услуги. Ясното определяне на „анонимността“ също така 
следва да помогне на администраторите на данни да разберат в кои случаи са извън 
обхвата на регламента. За използването на псевдоанонимни данни, предвид това, че 
администраторът на данни може да избира физическите лица по псевдоним, би могло 
да има облекчения по отношение на задълженията за администратора на данни. 

Съгласието следва да продължи да бъде крайъгълен камък на подхода на ЕС за защита 
на данните. Тъй като то е важно правно основание, което обикновено се използва за 
узаконяване на обработването на данните, е необходимо да бъде ясно определено в 
регламента. Информираността на субектите на данните за това, какво се случва с 
техните „цифрови самоличности“, ще бъде подобрена чрез тяхното пряко участие и 
свободното им решение. Следва да изясним, че техническите стандарти, които 
изразяват желанията на субекта, са валидна форма на предоставяне на изрично 
съгласие2. Информацията за субектите на данни следва да бъде представена в лесно 
разбираема форма, като например чрез „многопластови политики за неприкосновеност 
на личния живот“ и стандартизирани лога или икони3. За да определим стимули за 
администраторите на данни, ние също така можем да намалим тежестта чрез 
използването на прост и лесен начин за искане на съгласие, ако е била извършена 
оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот и системата е 
сертифицирана като съответстваща на принципите за неприкосновеност на личния 
живот още при проектирането и по подразбиране. Понятието за „значително 
неравновесие“ се нуждае от изясняване. По-специално следва да има ясно определение 
на това, в кои случаи нарушенията на пазара като монополите или олигополите водят 
до такова неравновесие. Специално внимание следва да се обърне на начините за 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0323, 6 юли 2011 г.
2 Например инструментът „Do Not Track“ („Не проследявай“), който понастоящем се разработва от 

Консорциума на световната уебмрежа (World Wide Web Consortium — W3C), може да стане такъв 
стандарт, ако свързаната с него правна рамка е правилната.

3 Работна група по член 29, 11987/04/EN, Работна група по член 100: Opinion 10/2004 on More Harmonised 
Information Provisions [Становище 10/2004 относно по-хармонизирани разпоредби за информацията], 25 
ноември 2004 г.
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получаване на съгласие за обработването на личните данни на деца.

Другите правни основания за обработването на данните, различни от съгласието,
следва да бъдат ясно определени. Разпоредбата относно обработването на данни в 
случаи, в които то е необходимо за изпълнението на договор, следва да бъде разширена 
до предоставянето на услуга, поискана от субекта на данни. Определението за „законен 
интерес“ не следва да се оставя на делегиран акт.

Ограничаването на целта е основен елемент на защитата на данните, тъй като защитава 
субектите на данни от непредвидимо продължаване на обработването на данните, било 
то от публични органи или от частни дружества. Промяната на целта на личните данни 
след тяхното събиране следва да не е възможна само въз основа на законния интерес на 
администратора на данни.

Профилирането, което означава оценяване на данните за предпочитанията, поведението 
и нагласите на физическите лица с цел да се вземат решения относно тях, се е 
превърнало в широко разпространена практика. За да се осигури информирано съгласие 
за дейности, свързани с профилиране, тези дейности трябва да бъдат определени и 
регулирани. Насоки биха могли да бъдат получени от препоръките на Съвета на 
Европа.1 В резултат на профилиране субектите на данни могат да плащат по-високи 
лихвени проценти или застрахователни ставки, само защото отговарят на някои 
критерии и прогностични модели, които дори на тях не са ясни. Важно е, че по 
отношение на всякакви неблагоприятни последици от профилирането, винаги трябва да 
има проверка дали субектът на данни е реален човек.

Териториалният обхват на регламента е важен въпрос за последователното прилагане 
на законодателството на ЕС за защита на данните. Докладчикът и докладчиците в сянка 
подкрепят приложимостта на предвидения регламент, когато се обработват данни за 
граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС, независимо от това къде е установен 
администраторът на данни. За по-нататъшни предавания на данните на трети държави
може да е необходимо засилване на критериите за вземане на решение относно 
адекватността. За предавания, които не са основани на решение относно адекватността, 
съществува въпросът как да се наложи прилагането на частни споразумения като 
договорни клаузи и задължителни правила за дружествата („binding corporate rules“) в 
държави, които нямат закони за защита на данните или са с правна система, която 
възпира това прилагане. Достъпът до лични данни, съхранявани и обработвани в ЕС, 
поискан от публични органи или съдилища в трети държави, следва да се предоставя 
само ако за това съществува правно основание и в правото на ЕС.2 Това ще стане дори 
още по-важно с разрастването на изчислителните облаци.

3. Засилване на правата на физическите лица и доверието на потребителите

                                               
1 Препоръка на Съвета на Европа CM/Rec(2010)13 на Комитета на министрите до държавите членки за 

защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни в контекста на профилиране, 23 
ноември 2010 г.

2 Налице е силна загриженост в политическите групи относно достъпа на чуждестранни органи до 
европейски банкови, медицински и съобщителни данни, вж. устните въпроси и свързаното с тях 
разискване със заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на 
правосъдието Viviane Reding, 15 февруари 2012 г., CRE 15/02/2012 – 19. 



DT\915162BG.doc 5/6 PE497.802v01-00

BG

Специалните права на физическото лице по отношение на администратора на данни
винаги са били основа за защитата на данните. Те трябва да бъдат гарантирани, но също 
така и засилени и разяснени, за да отговорят на предизвикателствата на цифровата ера 
и да предоставят правна сигурност за потребителите и предприятията. От друга страна, 
предложеният регламент може да бъде опростен чрез сливането на тези права, които са 
много сходни и са двете страни на една и съща монета. Това ще намали 
административната тежест за администраторите на данни и ще улесни физическите 
лица при разбирането и упражняването на техните права.

Информацията, предоставена на субектите на данни, в основата си може да бъде 
идентична на вътрешната документация, ако се следва многопластов подход за 
съобщенията за защита на личните данни, при който на потребителя първо се показва 
стандартизирано или стилизирано резюме на политиката за неприкосновеност на
личните данни, а при поискване той може да получи пълната документация. Правото на 
получаване на разбираема информация относно логиката при обработването на 
данните, което вече съществува в Директива 95/46/ЕО и е подчертано в резолюцията на 
Парламента от 6 юли 2011 г., следва да бъде запазено. Субектите на данни трябва да 
могат да разбират какво се случва с техните данни, докато подробната информация 
относно търговски тайни следва да бъде защитена.

Правото на преносимост на данните — възможността за пренасяне на собствените 
данни от една платформа на друга — е просто подходяща форма на отдавна 
установеното право на достъп до данните. В цифровата ера гражданите, също и в 
ролята им на потребители, могат основателно да очакват да получават своите лични 
данни в широко използван електронен формат. Това дава възможност за по-голяма 
конкуренция в област, където естествените монополи, основани на мрежовите ефекти, 
са често срещани, като въвежда пазарно ориентиран стимул за предоставяне на услуги, 
съвместими със защитата на данните.

Правото на заличаване и правото на коригиране продължават да бъдат важни за 
субектите на данни, тъй като все повече данни се оповестяват, което може да има 
значително въздействие. Правото „да бъдеш забравен“ следва да се разглежда в този 
контекст, тъй като той изяснява тези права във връзка с цифровата среда, като 
същевременно запазва общото изключение за свободата на изразяване. Това следва да 
бъде посочено във формулировката. 

Правото на възражение срещу по-нататъшно обработване на данните винаги следва да 
бъде безплатно. Също така са необходими по-добри възможности за ефективна правна 
защита, включително от страна на групи потребители. 

4. Засилване на отчетността и намаляване на административната тежест

Обработването на лични данни предлага много бизнес възможности за 
администраторите на данни и обработващите лични данни. Въпреки това, тъй като 
защитата на личните данни е основно право, това обработване също така е свързано с 
отговорности. Тези задължения следва да бъдат ясни и разбираеми, за да се избегне 
правна несигурност за дружествата и органите, както и за субектите на данни. Поради 
това е необходимо много по-ясно разделение на задълженията и отговорностите между 
администраторите на данни и обработващите лични данни. Необходими са повече 
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разисквания относно понятието „съвместни администратори“. Освен това е необходимо
изясняване на границите на действията, които обработващият лични данни може да 
извършва без нареждане от администратора, включително в случаите, когато 
обработващият лични данни възлага обработването на подизпълнител.

Длъжностните лица по защита на данните в дружества и публични органи са важен 
елемент на съвременната практика за защита на данните и задължителното им 
въвеждане на територията на Съюза, както и предложенията относно тяхната длъжност 
и задачи като цяло се подкрепят. Може да са необходими някои разяснения относно 
подробности, свързани с тяхната независимост, правомощия и задължения. Налице е 
широко съгласие, че прагът за задължителното определяне на длъжностно лице за 
защита на данните следва да се основава не само на размера на предприятието, а най-
вече на значението на обработването на данните. Подходяща мярка може да бъде броят 
на физическите лица, чиито данни се обработват. 

Уведомленията при нарушения на сигурността на данните и разпоредбите относно 
сигурността на данните трябва да бъдат приведени в съответствие с Директивата за 
правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации1 и предстоящата директива относно атаките срещу информационните 
системи. 

Защитата на данните още при проектирането и по подразбиране се приветства като 
основната иновация на реформата. Това би гарантирало например, че приложението за 
смартфони осъществява достъп само до данни в телефона, които наистина са 
необходими за предоставянето на конкретна услуга, като например маршрутизация или 
информация за времето. Производителите и доставчиците на услуги обаче се нуждаят 
от много по-ясни насоки и по-силни стимули за прилагането на тези принципи. 
Оценките на въздействието върху неприкосновеността на личния живот също се 
нуждаят от изясняване и по-ясни насоки. И двата подхода също така изискват 
длъжностните лица по защита на данните да изпълняват важна роля.

Кодексите за поведение, както и сертифицирането и печатите, като цяло се подкрепят, 
но те също се нуждаят от стимули и по-ясни правила за последствията относно 
законосъобразността на обработването на данни, отговорностите и свързаните с тях 
въпроси.

                                               
1 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на 

лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37—47).


