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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА
ДАННИТЕ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
от 3 декември 2015 година
за учредяване на външна консултативна група по етичните измерения на защитата на данните
(„Етичната консултативна група“)
(2016/C 33/01)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ,

като взе предвид 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 (1), и по-специално член 41, параграф 2 и член 46, буква д) от него,
като има предвид, че:
(1)

Членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16 от Договора за функционирането на
Европейския съюз гарантират зачитане на личния и семейния живот и защита на личните данни.

(2)

Член 41, параграф 2, изречение второ от Регламент (ЕО) № 45/2001 предвижда, че ЕНОЗД отговаря за предоста
вянето на консултации на институциите и органите на ЕС и субектите на данни по всички въпроси, свързани с
обработката на лични данни.

(3)

Член 46, буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001, доразвит в член 38, параграф 1 от Процедурния правилник на
Европейския надзорен орган по защита на данните от 17 декември 2012 г. (2), установява задължението на ЕНОЗД
да наблюдава развитието на информационните и комуникационните технологии и да набелязва зараждащите се
тенденции, които биха могли да окажат влияние върху защитата на данните.

(4)

Технологичният прогрес, например обработката на големи масиви от данни и машинното обучение, позволява
събиране и използване на лични данни по все по-непроницаеми и сложни начини, с което създава съществени
заплахи за неприкосновеността на личния живот и човешкото достойнство.

(5)

ЕНОЗД цели да насърчава отворена, информирана дискусия относно етиката в областта на цифровите технологии,
която да позволи на ЕС да реализира ползите от технологиите за обществото и икономиката и същевременно да
затвърди правата и свободите на хората, особено правото на личен живот и защита на данните.

(6)

Становището на ЕНОЗД от 11 септември 2015 г. — „Към нова етика в областта на цифровите технологии: данни,
достойнство и технологии“ обявява учредяването на етична консултативна група,

(1) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(2) ОВ L 273, 15.10.2013 г., стр. 41.
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Предмет
1.
Учредява се външната консултативна група по етичните измерения на защитата на данните („Етичната консултативна
група“, наричана по-нататък „консултативната група“).
2.

Членовете на консултативната група се назначават от 1 февруари 2016 г. до 31 януари 2018 г.

Член 2
Задачи
1.

Консултативната група:

а) анализира етичните измерения на защитата на данните;
б) при поискване представя на ЕНОЗД препоръки;
в) представя предложения за изследвания, които насърчават интердисциплинарното сътрудничество;
г) изготвя най-малко два публични доклада;
д) ако е целесъобразно, включва в работата си за постоянно или при специална необходимост други експерти, особено
когато те биха могли да допринесат с допълнителни познания и опит, които не са представени в консултативната
група, включително в областите медицина, здравеопазване, финанси, енергетика, политическо управление, полицейска
дейност или сигурност;
е) представя допускания пред критична аудитория и оценява изхода от разискванията си спрямо опита на други
практикуващи специалисти.
2.
Представяните от консултативната група документи следва да се основават на солидна, стабилна основа от познания,
емпирични доказателства и задълбочени изследвания.
3.
ЕНОЗД представя резултатите от работата на консултативната група пред широка аудитория в контекста на
семинари или конференции.

Член 3
Допитване
ЕНОЗД може да се допитва до консултативната група по всякакви въпроси, свързани с етичните измерения на защитата на
данните.

Член 4
Членство — назначаване
1.
Консултативната група се състои от не повече от шест изтъкнати личности с доказан опит в анализа и изследванията
в областите, имащи отношение към етичните измерения на защитата на данните.
2.

Членовете се назначават в лично качество.

3.
Членовете действуват напълно независимо, извън всякакъв потенциален или реален конфликт на интереси,
произтичащ от каквито и да било връзки с публични или частни организации, които имат политически или
икономически интерес от дейността или заключенията на консултативната група.
4.
Ако е целесъобразно с оглед избягване конфликти на интереси, като условие за назначение може да се изисква
лицата да декларират минала или настояща връзка с организации по точка трета от този член.
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Член 5
Функциониране
1.

Консултативната група избира един от членовете си за председател.

2.
Освен заседания с лично присъствие, консултативната група може да провежда заседания чрез видеоконферентна
връзка или други подходящи комуникационни техники.
3.
Съгласувано с консултативната група, ЕНОЗД може да кани външни експерти да участват в работата на консулта
тивната група за постоянно или при специална необходимост.
4.
Председателят може при специална необходимост да кани и наблюдатели, които да присъстват по време на
дейността на групата.
5.
Членовете на групата, както и поканените експерти и наблюдатели, трябва да спазват задълженията за
професионална тайна, установени с член 45 от Регламент (ЕО) № 45/2001. Председателят редовно осведомява ЕНОЗД за
работата на групата.

Член 6
Задължения на ЕНОЗД
1.
Членовете на консултативната група се назначават от ЕНОЗД след покана за заявяване на интерес и съгласувано с
комитет по предварителен подбор.
2.
ЕНОЗД осигурява административно обслужване на консултативната група. Служител на ЕНОЗД се назначава за
секретар на групата.
3.

ЕНОЗД приема мандата и процедурния правилник на консултативната група.

4.
ЕНОЗД предоставя цялата относима информация относно извършваната от консултативната група дейност в
специален раздел на интернет страницата си.

Член 7
Разходи за заседанията
1.

Членовете на консултативната група не получават възнаграждение за услугите, които предоставят.

2.
Пътните и дневните разходи, направени от участниците в дейността на консултативната група, се възстановяват от
Европейския надзорен орган по защита на данните.
3.
При същите условия могат да се възстановяват разходите на поканените експерти и наблюдатели, доколкото
секретарят на консултативната група потвърди наличието на свободен бюджет за тяхното участие.

Член 8
Публичен достъп до документи и обработване на лични данни
1.
Обществеността има право на достъп до изготвяните от консултативната група документи в съответствие с
принципите, установени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г.
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (1).
2.

Личните данни се събират, обработват и публикуват от ЕНОЗД в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

(1) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
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Член 9
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня след подписването му и се публикува в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.
Giovanni BUTTARELLI

Европейски надзорен орган по защита на
данните

