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1. Институционални аспекти на Регламента на ЕС относно защитата на данните

Както се посочва в работен документ 2, настоящият работен документ разглежда 
институционалните аспекти на предвидения общ регламент относно защитата на 
данните. Докладчикът би желал да постигне консенсус по следните ключови 
институционални елементи за проектодоклада.

2. Съгласуване и правоприлагане

Въпреки че основните принципи на защитата на данните са все още валидни и трябва 
да бъдат укрепени, тази реформа е движена от липсата на правоприлагане. Регламентът 
ще гарантира единна работна рамка за всички органи за защита на данните (ОЗД). 
Необходимостта от достатъчно ресурси за ОЗД представлява един жизненоважен 
елемент с оглед на тяхното функциониране.

Предвиденият механизъм за сътрудничество и съгласуване между националните ОЗД е 
важна крачка в посока съгласувано прилагане на законодателството в областта на 
защитата на данните в ЕС. При все това все още е необходимо да се отговори на редица 
въпроси. Изглежда разумно да се предостави т.нар. „едно гише“ за двете страни —
администраторите на лични данни и субектите на данните. Във всеки случай 
съществува необходимост от разработване на лек механизъм, който в действителност 
да работи на практика, включващ ясни стимули и задължения за сътрудничество между 
ОЗД. Освен това ролята на Комисията в механизма за съгласуваност следва да зачита 
независимостта на ОЗД. Приложимостта на задължение за ОЗД да следват решенията 
на Европейския комитет по защита на данните понастоящем е предмет на искане, 
отправено към Правната служба на ЕС.

3. Защита на данните в институциите и агенциите на ЕС

Прилагането на новите разпоредби за защита на данните към институциите и агенциите 
на ЕС, както и съгласуваността с другите правни инструменти, като предложената 
Директива за защита на данните с цел правоприлагане и Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации 
представлява въпрос, който продължава да буди загриженост, тъй като настоящият 
проект не разглежда този въпрос в достатъчна степен. Съществува съгласие относно 
общите аспекти с докладчиците в сянка във връзка с включването на институциите на 
ЕС в приложното поле на новия регламент, например чрез изискване за адаптиране на 
Регламент (ЕО) № 45/20011 с цел пълното му привеждане в съответствие с общия 
регламент относно защитата на данните преди последният да бъде приложен.

Във всеки случай съществува необходимост от повече разисквания на хоризонтално 
равнище (във връзка с регламента и директивата) относно начините за преодоляване на 
фрагментацията на действащите разпоредби в областта на защитата на данните за 
различните агенции на ЕС.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно 

защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на такива данни, Официален вестник L 8, 12.1.2001 г., стр. 1-22.
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4. Отношение на правоприлагането към защитата на данните

Отношението между общия регламент относно защитата на данните и Директивата за 
защитата на данните за областта на правоприлагането също трябва да се разглежда 
хоризонтално в подхода на разглеждане на досиетата в пакет. Това ще бъде уместно, 
по-специално при достъпа на органите по правоприлагане до лични данни, с които 
разполагат частни субекти. Възможно е да се наложи уреждането на основните правила 
в директивата или вероятно в други наказателноправни инструменти на ЕС, като 
например за полицейското/съдебното сътрудничество или за наказателнопроцесуалните 
права. При все това на Регламента относно защитата на данните ще са необходими ясни 
разпоредби с цел да се гарантира, че данните могат да бъдат предавани от дружествата 
на агенциите по правоприлагане единствено ако се основават на правото, на 
справедливо производство и на съдебни гаранции и ако са в пълно съответствие с 
член 52 от Хартата на ЕС.

В този контекст остава открит въпросът за материалния обхват на действащото 
законодателство за защита на данните. Някои държави членки прилагат действащата 
Директива 95/46/ЕО при вътрешни положения за въпроси, свързани с правоприлагането 
(например Австрия), някои я прилагат частично (например Белгия), а някои изобщо не 
я прилагат. Вследствие на това съществува ясна необходимост от хармонизация с цел 
да се гарантира правилна защита на гражданите въз основа на правилна осведоменост 
относно техните права.

5. Обработка на лични данни от публичните органи

Може да се предвиди малък обхват на свобода на действие за държавите членки с цел 
приемане на специфични правила относно защитата на данните в някои обществени 
сектори доколкото се поддържа съгласуван и опростен набор от правила в Съюза. 
Докладчикът и докладчиците в сянка са отворени за отчитането на тези тревоги 
доколкото целите и принципите на регламента са ясно изразени и не се подкопават от 
националното законодателство. Този въпрос е също така предмет на текущо искане, 
отправено към Правната служба на ЕП.

Важно е да се избегне фрагментацията на националните правила, която инструментът 
на регламента точно се предполага да преодолее. Когато държавите членки имат 
компетентност да ограничават права на субектите на данни, те следва да бъдат по-тясно 
определени.

6. Делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията

Съществува широка подкрепа за визията на Комисията за регламент относно 
обществения интерес, но разискванията в Парламента ясно показаха, че няма подкрепа 
за постигането на тази цел посредством засиленото използване на делегирани актове и 
актове за изпълнение. Докладчикът и докладчиците в сянка изразяват съгласие относно 
необходимостта от тяхното ограничаване до необходимия минимум. От друга страна, 
законодателят следва да заличи специфичните делегирани актове или актове за 
изпълнение само ако съществува ясна алтернатива на използването на делегирани или 
изпълнителни правомощия.
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Предстоящата оценка на делегирани актове и актове за изпълнение от Съвета и 
Комисията следва да се основава на три категории: а) само техническо изпълнение, 
например формуляри за уведомление — подобни актове следва да останат във вида, в 
който са били предложени; б) делегиране по същество, което обаче е необходимо за 
актуализирането на регламента съгласно промените в техническата и стопанската 
сфера, например категории чувствителни данни, стопански модели и др. — такива 
актове следва да се запазят, но се нуждаят от много ясни насоки посредством критерии 
и ограничения, установени от законодателя; и в) делегиране по същество, което достига 
до същността на законодателството, като например определяне на „законен интерес“ —
такива актове трябва да бъдат заличени и заменени от специфични формулировки в 
регламента.


