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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият документ представлява резюме на
годишния доклад за 2009 г. на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Докладът
обхваща 2009 г. — петата пълна година от началото
на дейността на ЕНОЗД като нов независим надзорен орган, чиято задача е да гарантира, че при обработката на лични данни институциите и органите
на ЕС зачитат основните права и свободи на физическите лица, и по-специално неприкосновеността
на личния им живот. Освен това докладът обхваща
първата година от общия петгодишен мандат на
Питър Хъстингс (надзорник) и Джовани Бутарели
(помощник-надзорник).
Основната дейност на ЕНОЗД съгласно Регламент
(ЕО) № 45/2001 (1) („Регламентът“), се състои в следното:
• наблюдение и гарантиране на прилагането
на разпоредбите на регламента при обработката на лични данни от институции или
органи на ЕС (надзор);
• предоставяне на консултации на институциите и органите на ЕС по всички въпроси,
свързани с обработката на лични данни.
Това включва консултация по законодателни
предложения и проследяване на нови тенденции, които оказват въздействие върху
защитата на личните данни (консултация);

• сътрудничество с националните надзорни
органи и надзорните органи в рамките на
предишния „трети стълб“ на ЕС, насочено
към подобряване на последователността при
защитата на личните данни (сътрудничество).
Изминалата 2009 г. беше от огромно значение
по отношение на основното право за защита на
данните. Това се дължи на някои ключови промени:
влизането в сила на Договора от Лисабон, който
гарантира стабилна правна основа за цялостен
режим на защита на данните във всички области
на политиката на ЕС; началото на публична консултация относно бъдещето на правната рамка на ЕС
за защитата на данните; и приемането на нова петгодишна политическа програма за пространство на
свобода, сигурност и правосъдие („Стокхолмската
програма“) със значителен акцент върху защитата
на данните като съществен елемент за легитимността и ефективността в това пространство.
ЕНОЗД пое сериозни ангажименти в тези области
и е решен в близко бъдеще да продължи работата
си в тази насока. Същевременно ЕНОЗД положи
сериозни усилия за изпълнение на функцията си
на независим надзорен орган във всички обичайни сфери на дейност. В резултат беше отбелязан значителен напредък, както по отношение
на надзора върху институциите и органите на ЕС
при обработката на лични данни и в консултации
по новите политики и законодателните мерки, така
и във връзка с тясното сътрудничество с други
надзорни органи за постигане на по-добра последователност в областта на защитата на данните.

(1) Регламент (ЕО) № 45/2001 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, ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
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РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2009 Г.
В годишният доклад за 2008 г. бяха посочени следните основни цели за 2009 г. Повечето бяха напълно
или частично постигнати.
• Подкрепа на мрежата от длъжностни лица
за защита на данните
ЕНОЗД продължи да оказва активна подкрепа на
длъжностните лица по защита на данните, особено
в новосъздадените агенции, и да насърчава обмена
на експертен опит и най-добри практики между тях
с оглед на повишаване на тяхната ефективност.
• Ролята на предварителните проверки
ЕНОЗД почти приключи предварителните проверки
на съществуващи операции по обработка на данни
за повечето институции и утвърдени органи и подчерта в още по-голяма степен предприемането на
последващи мерки във връзка с препоръките. Особено внимание беше отделено на предварителните
проверки на общи операции по обработка на данни
в агенциите.
• Насоки по хоризонтални въпроси
ЕНОЗД публикува насоки относно наемането на
служители и данните, свързани със здравето на
работното място, както и проект на насоки относно
видеонаблюдението, които бяха предмет на консултация. Тези насоки са създадени с цел да се гарантира спазването на правилата в институциите и
органите и да се рационализират процедурите по
предварителните проверки.

4 

• Разглеждане на жалби
ЕНОЗД прие наръчник за персонала по разглеждане на жалби и публикува основните съдържащи
се в него насоки на своя уебсайт, за да информира
всички засегнати страни за съответните процедури,
включително за критериите за започване на разследване във връзка с подадени до него жалби. На
уебсайта вече е достъпен и формуляр за жалба.
• Политика на инспекции
ЕНОЗД продължи да отчита спазването на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001, като извърши
различни проверки във всички институции и
органи и осъществи няколко инспекции на място.
Първият набор от инспекционни процедури беше
публикуван с оглед осигуряване на по-голяма предсказуемост на процеса.
• Обхват на консултациите
ЕНОЗД публикува рекорден брой от 16 становища и
4 набора от официални коментари по предложения
за ново законодателство въз основа на систематичен опис на актуални теми и приоритети и гарантира предприемането на подходящи последващи
действия. Всички становища и коментари, както и
описът, са достъпни на уебсайта.
• Стокхолмската програма
ЕНОЗД отдели специално внимание на изготвянето
на новата петгодишна програма за политиката,

свързана с пространството на свобода, сигурност
и правосъдие, която беше приета от Европейския
съвет в края на 2009 г. Като важно условие се подчерта необходимостта от ефективна защита на
данните.
• Информационни дейности
ЕНОЗД подобри качеството и ефективността на
онлайн средствата за информация (уебсайт и електронен информационен бюлетин) и актуализира
други информационни дейности (нова информационна брошура и мероприятия за повишаване на
осведомеността), където е необходимо.
• Процедурен правилник
Процедурният правилник за различните дейности
на ЕНОЗД ще бъде приет в най-скоро време. В поголямата си част той ще утвърди или разясни настоящата практика и ще бъде достъпен на уебсайта.
• Управление на ресурсите
ЕНОЗД консолидира и доразви дейностите, свързани с финансовите и човешките ресурси, и отдели
специално внимание на наемането на служители
чрез конкурс на Службата за подбор на персонал
на Европейските общности (EPSO) в областта на
защитата на данните. Първите успешно преминали
кандидати се очакват да започнат работа до края
на 2010 г.

Някои важни данни за ЕНОЗД
през 2009 г.
➔ 110 приети становища по предварителни проверки, касаещи данни, свързани със здравето, оценка на
служителите, наемане на служители,
управление на времето, разследване
на сигурността, запис на телефонни
разговори, инструменти за изпълнение
➔ 111 получени жалби, 42 допустими.
Основни видове заявени нарушения:
нарушение на поверителността на
данните, излишно събиране на данни
или незаконно използване на данни
от администратора на данни
• 12 разрешени случая, в които
ЕНОЗД не установи нарушение на
правилата за защита на данните
• 8 декларирани случая на неспазване на правилата за защита на
данните
➔ 32 консултации по административни мерки. Предоставените консултации обхващат широк спектър от
правни аспекти, свързани с обработката на лични данни, извършвана от
институциите и органите на ЕС
➔ 4 инспекции на място, проведени в
различни институции и органи на ЕС
➔ 3 публикувани насоки относно
наемането на служители, данните, свързани със здравето, и видеонаблюдението
➔ 16 публикувани законодателни становища относно широкомащабни
информационни системи, списъци на
терористи, бъдеща рамка за защита на
данните, обществено здраве, данъчно
облагане и транспорт
➔ 4 публикувани набора от официални коментари относно публичния
достъп до документи, универсалната
услуга, неприкосновеността на личния
живот в сектора на електронните съобщения и преговорите между ЕС и САЩ
относно ново споразумение SWIFT
➔ 3 проведени заседания на Координираната група за надзор на „Евродак“, в резултат на които беше
изготвен втори доклад за координирани инспекции относно информацията, предоставяна на субектите на
данни, и оценката на възрастта на
млади лица, търсещи убежище
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НАДЗОР
Една от основните функции на ЕНОЗД
е да упражнява независим надзор върху
операциите по обработка на данни, които се
извършват от институциите или органите
на Европейския съюз. Правната рамка за
това е Регламент (ЕО) № 45/2001 относно
защитата на данните, който установява
редица задължения за лицата, които
обработват данни, както и редица права за
лицата, чиито лични данни се обработват.
През 2009 г. предварителните проверки на
операции по обработка на данни продължиха
да бъдат важен елемент от надзорната
дейност на ЕНОЗД, но бяха разработени
и други форми за упражняване на надзор,
например разглеждане на жалби, инспекции,
консултации по административни мерки и
изготвяне на тематични насоки.

Предварителни проверки
Регламент (ЕО) № 45/2001 предвижда всички операции по обработка на лични данни, които биха могли
да представляват специфичен риск по отношение
на правата и свободите на субекти на данните, да
подлежат на предварителна проверка от ЕНОЗД.
След това ЕНОЗД решава дали обработката е в съответствие с регламента.
През 2009 г. ЕНОЗД прие 110 становища по предварителни проверки, които обхващат предимно
въпроси, касаещи данните, свързани със здравето,
оценката на служителите, наемането на служители,
управлението на времето, записа на телефонни
разговори, инструментите за изпълнение и разследванията на сигурността. Тези становища са
публикувани на уебсайта на ЕНОЗД и системно се
следи за тяхното прилагане.
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Измежду различните консултации с длъжностните
лица по защита на данните относно необходимостта от провеждане на предварителни проверки
от страна на ЕНОЗД, няколко случая бяха обявени
за обект на предварителна проверка, например
изслушванията в Европейския парламент на кандидатите за членове на Комисията, ергономичната
оценка на работните среди в Европейския парламент и назначаването на висши служители в Европейския парламент.

Наблюдение на спазването
Прилагането на регламента относно защита на
данните от страна на институциите и органите се
наблюдава систематично чрез редовен преглед
на показатели за изпълнение, който обхваща всички
институции и органи на ЕС. След провеждането на
инициативата „пролет 2009 г.“ ЕНОЗД публикува
доклад, в който се посочва, че институциите на ЕС
са постигнали голям напредък в изпълнението на
изискванията относно защитата на данните, но в
повечето от агенциите беше отчетено по-ниско
ниво на спазване.
Освен тази дейност по общо наблюдение ЕНОЗД
проведе също четири инспекции на място в различни институции и органи. Във връзка с тези
инспекции систематично се предприемат действия, а в близко бъдеще инспекциите ще бъдат
извършвани по-често. През юли 2009 г. ЕНОЗД прие
наръчник за провеждане на инспекции и публикува
основните елементи от тази процедура на своя уебсайт.

Жалби
Едно от основните задължения на ЕНОЗД, установено в регламента относно защитата на данните,

е да разглежда и разследва жалби, както и да провежда разследвания по своя инициатива или въз
основа на жалба.
Нарастват както броят, така и сложността на
жалбите, постъпващи в ЕНОЗД. През 2009 г. ЕНОЗД
получи 111 жалби (увеличение с 32 % спрямо
2008 г.). Около две трети от тях бяха недопустими,
тъй като касаеха въпроси на национално равнище,
за които ЕНОЗД не е компетентен орган. Останалите
изискваха по-задълбочени разследвания.
Допустимите жалби бяха предимно по въпроси
като предполагаеми нарушения на поверителността, излишно събиране на данни или незаконно
използване на данни от страна на администратор
на данни, достъп до данни, правото на коригиране
и заличаване на данни. В осем от случаите ЕНОЗД
заключи, че са били нарушени правилата за защита
на данните.
По-голямата част от подадените през 2009 г. допустими жалби бяха срещу Европейската комисия,
включително срещу Европейската служба за борба
с измамите (OLAF) и срещу Европейската служба за
подбор на персонал (EPSO). Това не е изненадващо,
тъй като Комисията обработва по-голям обем лични
данни в сравнение с други институции и органи на
ЕС. Големият брой жалби, свързани с OLAF и EPSO,

може да се обясни с характера на дейностите, които
тези органи изпълняват.

Административни мерки
ЕНОЗД продължи да предоставя консултации по
административните мерки, предвидени от европейските институции и органи във връзка с обработката на лични данни. Повдигнати бяха редица
въпроси, включително предаването на лични данни
на трети държави или международни организации,
обработката на данни в случай на пандемия, защита
на данните в службата за вътрешен одит и правилата за прилагане на регламента относно защита
на данните.

Тематични насоки
ЕНОЗД прие насоки относно обработката на лични
данни при наемането на служители и относно
данните, свързани със здравето на работното
място. През 2009 г. ЕНОЗД проведе също публична
консултация във връзка с насоки относно видеонаблюдението, като акцентира по-специално върху
принципа „защита на личния живот още при проектирането“ („privacy by design“) и върху отчетността
като основни принципи в този контекст.
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КОНСУЛТИРАНЕ
ЕНОЗД консултира институциите и
органите на Европейския съюз по въпроси,
свързани със защитата на данни в
редица области на политиката. Тази
консултативна функция е свързана с
предложения за нови законодателни актове,
както и с други инициативи, които могат
да засегнат защитата на личните данни в
ЕС. Консултативната функция обикновено
се изпълнява чрез официални становища, но
ЕНОЗД може да предоставя също насоки под
формата на коментари или политически
документи. Като част от тази дейност се
осъществява наблюдение на технологичното
развитие, което може да засегне защитата
на данни.

Основни тенденции
През 2009 г. редица значими дейности и събития
помогнаха за доближаване до перспективата за
нова правна рамка за защита на данните. Осъществяването на тази възможност ще бъде водеща
точка в програмата на ЕНОЗД през следващите
години.
В края на 2008 г. за пръв път беше приета обща
правна рамка за защита на данните в областта
на полицейското и съдебното сътрудничество
на равнище ЕС. Макар и не напълно задоволителна,
тя беше важна стъпка в правилната посока.
На второ място по важност през 2009 г. беше приемането на обновената директива за неприкосновеност на личния живот и електронните
комуникации като част от по-голям пакет от мерки.
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Това беше също първа стъпка към модернизирането на правната рамка за защита на данните.
Влизането в сила на Договора от Лисабон бележи
нова епоха в областта на защитата на данни. Той
доведе не само до създаването на Хартата на основните права, която стана задължителна за институциите и органите, както и за държавите членки при
действия в обхвата на законодателството на ЕС, но и
до въвеждането на обща основа за цялостна правна
рамка в член 16 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
През 2009 г. Комисията предприе също публична
консултация относно бъдещето на правната рамка
за защита на данните. ЕНОЗД работи в тясно сътрудничество със свои колеги за осигуряване на подходящ съвместен принос към тази консултация и
се възползва от различни случаи, за да подчертае
необходимостта от по-всеобхватна и по-ефективна
защита на данните в Европейския съюз.

Становища на ЕНОЗД
и ключови въпроси
ЕНОЗД продължи да прилага своята обща политика
на консултиране и публикува рекорден брой законодателни становища на различни теми. Тази политика осигурява също проактивен подход, включващ
редовен преглед на законодателните предложения,
които се подават за консултация, както и възможност за предоставяне на неофициални бележки по
време на подготвителните етапи на законодателните предложения. Впоследствие повечето становища на ЕНОЗД бяха предмет на обсъждания с
Парламента и Съвета.

В областта на свободата, сигурността и правосъдието ЕНОЗД следеше с особен интерес развитията
по Стокхолмската програма и нейната визия за
следващите пет години в областта на правосъдието
и вътрешните работи. ЕНОЗД предостави консултации по развитието на програмата и взе участие
в подготвителната дейност за изготвяне на европейски информационен модел.
Други дейности в тази област бяха свързани с прегледа на регламентите „Евродак“ и „Дъблин“,
създаването на агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи
и последователния подход към упражняването на
надзор в тази област.
В контекста на неприкосновеността на личния
живот в сектора на електронните съобщения
и технологиите, освен в посочения по-горе общ
преглед, ЕНОЗД беше ангажиран и по въпроси,
свързани с директивата за запазване на данни,
използването на радиочестотни идентификатори
или интелигентни транспортни системи, както и
с доклада „Доверието в информационното общество“ на RISEPTIS (Научни изследвания и иновации
относно сигурността, неприкосновеността на личния живот и надеждността в информационното
общество).
В контекста на глобализацията ЕНОЗД участва в
разработването на глобални стандарти, в трансатлантическия диалог по защита на данните и
данните в сферата на правоприлагането, както
и във въпроси, касаещи ограничителните мерки
спрямо лица, заподозрени в терористична дейност,
и някои трети държави.
Други области от съществен интерес за ЕНОЗД бяха
общественото здраве — включително трансграничното здравно обслужване, електронното здра-

веопазване и фармакологичната бдителност — и
публичният достъп до документи — например
преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001
относно публичния достъп и различните съдебни
дела относно връзката между публичния достъп и
защитата на данни.

Нови тенденции
на развитие и приоритети
Бяха установени някои възможности за бъдещи
промени, които ще послужат като програма на
основните приоритети на ЕНОЗД. Те включват
нови тенденции в развитието на технологиите,
които предизвикват сериозни опасения, свързани
със защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот, например „интелигентните“ затворени телевизионни системи за
наблюдение (CCTV), развитията в рамките на концепцията „интернет на нещата“ и онлайн поведенческа реклама.
Контекстът на дейностите на ЕНОЗД по консултиране през 2010 г. ще се определя и от важни тенденции на развитие в областта на политиката и
законодателството. Освен споменатия по-горе
преглед на правната рамка за защита на данните
ЕНОЗД ще обърне специално внимание и на програмата на Комисията в областта на цифровите
технологии, в която правото на неприкосновеност
на личния живот и защитата на данните са необходими предпоставки. Налице са важни тенденции
на развитие, които ще позволят на ЕС и на държавите членки да се справят по-ефективно с външното измерение на защитата на данните, не само по
отношение на Съединените щати, но и в по-широк
мащаб посредством по-нататъшно развитие на глобални стандарти.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕНОЗД си сътрудничи с други органи по
защита на данните, за да се насърчи
последователност в защитата на
данни в цяла Европа. В рамките на това
сътрудничество влиза и сътрудничество
с надзорните органи, създадени по линия
на предишния „трети стълб“ на ЕС и в
контекста на широкомащабните системи в
областта на информационните технологии.

Основният форум за сътрудничество между органите по защита на данните в Европа е работната
група съгласно член 29. ЕНОЗД участва в дейността на работната група, която играе ключова
роля в единното прилагане на Директивата относно
защитата на личните данни.
ЕНОЗД и работната група си сътрудничат, като
постигат единодействие по редица въпроси, но
акцентират по-специално върху прилагането на
директивата относно защитата на личните данни
и върху предизвикателствата, които новите технологии поставят. Освен това ЕНОЗД оказа активна
подкрепа на инициативите за улесняване на международните потоци от данни.
По-специално трябва да се спомене съвместният
принос към „Бъдещето на неприкосновеността на
личния живот“ („Future of Privacy“) в отговор на
консултацията с Европейската комисия във връзка
с правната рамка на ЕС за защита на данните и на
консултацията с Комисията във връзка с въздействието от скенерите за проверка на пътниците в
областта на авиационната сигурност.
Една от най-важните задачи на ЕНОЗД в областта на
сътрудничеството е свързана с „Евродак“, където
отговорностите за надзора се разпределят с с наци10 

оналните органи по защита на данните. Координираната група за надзор на „Евродак“ — съставена от
национални органи по защита на данните и ЕНОЗД
— проведе три заседания и се концентрира върху
изпълнението на работната програма, приета през
декември 2007 г.
Един от основните резултати от тези дейности беше
приемането на втори инспекционен доклад през
юни 2009 г., насочен към два въпроса: правото на
информация за търсещите убежище лица и методите за оценка на възрастта на млади лица, търсещи
убежище.
ЕНОЗД продължи тясното сътрудничество с органите по защита на данните в рамките на предишния „трети стълб“ — областта на полицейското
и съдебното сътрудничество — и с работната
група по полицейско и съдебно сътрудничество.
През 2009 г. това сътрудничество обхващаше приноса към дебата относно Стокхолмската програма и
оценката на въздействието от рамковото решение
на Съвета върху защитата на данните.
Сътрудничеството в рамките на други международни форуми, продължи да привлича внимание,
и по-специално 31-ата международна конференция на комисарите по защита на личните данни и
личната неприкосновеност в Мадрид, което доведе
до създаване на набор от глобални стандарти за
защита на данните.
Освен това ЕНОЗД организира работен семинар на
тема „Мерки срещу нарушаване на сигурността“ в
контекста на „Лондонската инициатива“, предприета на 28-ата Международна конференция през
ноември 2006 г. с цел повишаване на осведомеността и постигане на по-голяма ефективност при
защитата на данните.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
ЗА 2010 Г.
За 2010 г. са поставени следните основни цели:
• Подкрепа за мрежата от длъжностни лица
по защита на данните
ЕНОЗД ще продължи да оказва активна подкрепа на
длъжностните лица по защита на данните, особено
в новосъздадените агенции, и да насърчава обмена
на експертни знания и най-добри практики между
тях, включително евентуалното приемане на професионални стандарти, с оглед повишаването на
тяхната ефективност.
• Ролята на предварителните проверки
ЕНОЗД ще постави по-голям акцент върху изпълнението на препоръките в становищата по предварителните проверки и ще гарантира подходящи
последващи действия. Особено внимание ще продължи да се отделя на предварителните проверки
на операции по обработка на данни, които са общи
за повечето агенции.
• Насоки по хоризонтални въпроси
ЕНОЗД ще продължи да разработва насоки по актуални въпроси и да ги прави широко достъпни. Ще
се публикуват насоки относно видеонаблюдението,
административното разследване и дисциплинарните процедури, както и правилата за изпълнение,
касаещи задачите и задълженията на длъжностните
лица по защита на данните.
• Политика на инспекции
ЕНОЗД ще публикува цялостна политика по наблюдение на спазването и изпълнението на правилата
в областта на защитата на данни в институциите
и органите. Това ще включва всички подходящи
средства за отчитане и гарантиране на спазването
на правилата за защита на данните и ще насърчи
институционалната отговорност за качествено
управление на данните.
• Обхват на консултациите
ЕНЗОД ще продължи да дава навременни становища или коментари по предложения за ново законодателство и да гарантира подходящи последващи
действия във всички актуални области. Особено

внимание ще бъде отделено на плана за действие
по изпълнението на Стокхолмската програма.
• Преглед на правната рамка
ЕНОЗД ще отдаде приоритетно значение на изготвянето на цялостна правна рамка за защита на
данните, обхващаща всички области от политиката на ЕС и осигуряваща ефективна практическа
защита, и ще допринесе за публичния дебат, където
това е необходимо и уместно.
• Програмата в областта на цифровите
технологии
ЕНОЗД ще отдели специално внимание на програмата на Комисията в областта на цифровите технологии във всички области, които оказват явно
въздействие върху защитата на данните. Активна
подкрепа ще бъде оказана на принципа „защита на
личния живот още при проектирането“ и неговото
прилагане в практиката.
• Информационни дейности
ЕНОЗД ще подобри допълнително своите средства за онлайн информация (уебсайт и електронен
информационен бюлетин), за да отговори по-добре
на нуждите на посетителите. Ще бъдат разработени и нови публикации (фактологични справки)
по тематични въпроси.
• Вътрешна организация
ЕНОЗД ще преразгледа организационната структура на своя секретариат, за да гарантира поефективно и ефикасно изпълнение на различните
функции и задачи. Информация за по-важните
линии в новата структура ще бъде публикувана на
уебсайта.
• Управление на ресурсите
ЕНОЗД ще доразвие дейностите, свързани с финансовите и човешките ресурси, и ще укрепи други
вътрешни работни процеси. Специално внимание
ще се отдели на необходимостта от допълнителна
административна площ и на разработването на система за управление на случаите.
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