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ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА
ДАННИТЕ
Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на
данните относно предложението за решение на Съвета относно позицията, която да бъде
приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митническо
сътрудничество ЕС — Китай във връзка с взаимното признаване на Програмата за одобрени
икономически оператори в Европейския съюз и Програмата за мерки относно
класификацията на управлението на предприятията в Китайската народна република
(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски
език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)
(2014/C 227/05)
I.

Въведение

I.1. Консултация с ЕНОЗД и цел на становището
1.

На 26 февруари 2014 г. Комисията публикува своето предложение за решение на Съвета относно пози
цията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митниче
ско сътрудничество ЕС — Китай във връзка с взаимното признаване на Програмата за одобрени икономиче
ски оператори (наричани по-нататък „програмите“) в Европейския съюз и Програмата за мерки относно кла
сификацията на управлението на предприятията в Китайската народна република (наричано по-нататък „пред
ложението“). Предложението съдържа приложен проект на решение на Съвместния комитет за митническо
сътрудничество ЕС — Китай („СКМС“), създаден съгласно споразумението между ЕС и Китай за сътрудниче
ство и административна взаимопомощ по митническите въпроси (наричан по-нататък „проект на решение“).

2.

Във връзка с проведените неформални консултации с ЕНОЗД органът е имал възможността да предостави
коментари си на Комисията. Целта на настоящото становище е да допълни тези коментари в светлината на
разглежданото предложение и да направи публично достъпно мнението на ЕНОЗД.

3.

В настоящото становище ЕНОЗД ще анализира аспектите на защитата на данните в проекта на решение,
предимно въз основа на съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 45/2001, като взема под внимание
тълкуването на основните разпоредби относно предаването на лични данни в работния документ на Работ
ната група за защита на личните данни по член 29 от 25 ноември 2005 г. относно общо тълкуване на
член 26, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО (1) и в нейния работен документ от 24 юли 1998 г. относно
Предаването на лични данни към трети страни (2).

I.2. Контекст на предложението
4.

Законодателството на ЕС относно одобрените икономически оператори беше въведено с изменение на Митни
ческия кодекс на Общността (Регламент (ЕО) № 648/2005, приет през април 2005 г.). Това изменение
влезе в сила през януари 2008 г.

5.

Митническите отношения между ЕС и Китай са основани на споразумението за сътрудничество
и административната взаимопомощ по митническите въпроси (наричано по-нататък „ССАВМВ“) от 8 декември
2004 г. Съгласно ССАВМВ митническите органи на страните се задължават да развият митническо сътрудни
чество, обхващащо всички въпроси, свързани с приложението на митническото законодателство.

6.

Съгласно предложението взаимното признаване следва да позволи на ЕС и Китай да предоставят улеснения
на икономическите оператори, които са инвестирали средства, за да осигурят съответствие с изискванията
и сигурност на веригата на доставка, и които са били одобрени в рамките на съответните програми за
партньорство.

7.

През юни 2012 г. Съвместният комитет за митническо сътрудничество (СКМС) се съгласи да стартира офи
циални преговори по взаимно признаване на програмите. Оттогава са се състояли три кръга на преговори;
първият през януари 2013 г., вторият през март 2013 г., а третият през октомври 2013 г. за финализи
ране на проекта на решение на СКМС относно взаимното признаване на одобрените икономически опера
тори (ОИО).

(1) РГ 114, достъпен на http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
(2) „Прилагане на членове 25 и 26 от директивата на ЕС за защита на данните“ (РГ 12), достъпна на:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_en.pdf
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8.
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С предложението от Съвета се изисква да приеме позиция на Съюза относно проекта на решение на СКМС
въз основа на член 207, параграф 4, първи подпараграф във връзка с член 218, параграф 9 от Договора за
функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“). Правното основание за проекта на решени на СКМС
е член 21 от ССАВМВ.

IV. Заключения
43.

ЕНОЗД приветства факта, че в проекта на решение са включени редица гаранции за защита на данните.
Въпреки това тези гаранции не засягат всички необходими изисквания, за да се считат за „подходящи гаран
ции“ в контекста на член 9, параграф 7.

44.

В допълнение към това ЕНОЗД изразява загриженост относно реалната приложимост на тези гаранции
и относно липсата на независим надзорен орган по защита на данните в Китайската народна република.

45.

По-специално той препоръчва следното:
— предоставяне на потвърждение, че проектът на решение е обвързващ и за двете страни и че взема превес
над националните закони на Китай,
— да се уточнят в проекта на решение категориите данни, които ще се обменят,
— да се уточни кой ще бъде администраторът от страна на ЕС,
— Комисията да уведоми ЕНОЗД и длъжностното лице за защита на данните съгласно член 25 и член 27
от Регламент (ЕО) № 45/2001 (предварителна проверка),
— предоставяне на осигурените подходящи гаранции на ЕНОЗД за одобрение съгласно член 9, параграф 7
от Регламент (ЕО) № 45/2001,
— следователно тълкуването на член 17, параграф 4 от ССАВМВ следва да бъде в контекста на член 20
от Регламент (ЕО) № 45/2001,
— да се уточни, че данните следва да са подходящи, свързани и не в прекомерно количество предвид
целта, за която се предават или обработват впоследствие,
— да се определи максимален период на съхранение,
— да се уточни, че личните данни може да се предават впоследствие само ако получателят гарантира ниво
на защита, което е еквивалентно на изискваното в проекта на решение,
— да се уточни, че субектите на данни следва да се информират преди предаването относно целта на обра
ботването, самоличността на администратора в третата държава, възможността за по-нататъшни предава
ния, тяхното право на достъп, поправка и възражение и правото им на правна защита и обезщетение,
— да се включат допълнителни гаранции, като правото на лицата да знаят принципа на вземане на реше
нието в случай на автоматични решения,
— да се включат възпиращи санкции при неспазване на задълженията по проекта на решение,
— да се включи практическа информация относно действащите средства за правна защита в проекта на
решение или поне в обменените между страните писма или документи, придружаващи проекта на
решение,
— да се уточнят средствата за осигуряване на защита в случай на възможни щети в резултат на действия
и пропуски на китайските органи,
— да се гарантира, че страните по проекта на решение следва съвместно да преразглеждат прилагането на
аспектите на защитата на данните от проекта на решение или в рамките на СКМС, или като отделен
процес, и да се осигури участието на национални органи по защита на данните в ЕС, когато
е приложимо,
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— да се уточни по-специално, че надзорът и преразглеждането от страна на съответните приложими органи
на страните съгласно член 6, параграф 9 важат за всяко обработване на лични данни, обхванато от
проекта на решение,
— да се уточнят средствата за осигуряване на защита в случай на щети в резултат на действия и пропуски
на китайските органи,
— да се уточни, че китайските органи, компетентни в прилагането на проекта на решение, следва да оси
гурят при поискване достатъчно доказателства за съответствие и да предоставят достъп на екипа на ЕС
за извършване на преглед до съответната документация, системи и персонал,
— да се заяви, че една година след влизане в сила на проекта на решение Комисията следва да изготви
доклад относно прилагането на принципите на защитата на данните.
Съставено в Брюксел на 14 март 2014 година.

Peter HUSTINX

Европейски надзорен орган по защита на данните

