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Работна програма на ЕКЗД за 2019/2020 г.

Европейски комитет по защита на данните

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган,
който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните в
Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на
данните в ЕС и ЕИП/ЕАСТ. ЕКЗД е учреден с Общия регламент относно защитата на данните
(ОРЗД).

ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните на държавите
от ЕС и ЕИП/ЕАСТ и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).
ЕКЗД има следните основни задачи:

 да издава становища, насоки, препоръки и най-добри практики за насърчаване на
общото разбиране на ОРЗД и на Директива относно защитата на личните данни в
сферата на правоприлагането;

 да предоставя съвети на Европейската комисия по всякакви въпроси, свързани със
защитата на личните данни в Европейския съюз;

 да допринася за последователното прилагане на ОРЗД, по-специално, при
трансграничните случаи на защита на данните;

 да насърчава сътрудничеството и ефективния обмен на информация, и най-добри
практики между националните надзорни органи.

В съответствие с член 29 от Правилника за дейността на ЕКЗД, Европейският комитет по защита
на данните (ЕКЗД) е разработил двугодишна работна програма за 2019 и 2020 г. След като
одобри насоките, приети от Работната група по член 29, и след като издаде насоки относно
тълкуването на новите разпоредби, въведени с ОРЗД, следващата цел на ЕКЗД е да се
съсредоточи в по-голяма степен върху конкретни въпроси или технологии. Работната програма
на ЕКЗД се основава на нуждите, определени от членовете като приоритетни за
заинтересованите страни, и на планираните дейности на законодателя на ЕС.
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ЕКЗД ще следи редовно изпълнението на работната програма, която може да бъде
актуализирана.

Дейности за 2019—2020 г.

I. Насоки

 Насоки относно кодексите за поведение и органите за мониторинг
 Насоки за изключване
 Насоки за Втората директива за платежните услуги (ДПУ2) и ОРЗД
 Насоки относно международното предаване на данни между публични органи

за целите на административното сътрудничество
 Насоки относно сертифицирането и кодексите за поведение като инструмент за

предаване на данни
 Насоки относно свързаните превозни средства
 Насоки за сертифициране (финализиране след обществената консултация)
 Насоки за видеонаблюдение
 Насоки за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
 Насоки относно насочване на потребителите на социални медии
 Насоки относно данните за децата
 Насоки относно позоваването на член 6, параграф 1, точка б) в контекста на

предлагане на онлайн услуги
 Насоки относно понятията за администратор и обработващ лични данни

(актуализиране на становището на Работната група по член 29)
 Насоки относно понятието за легитимен интерес на администратора на данни

(актуализиране на становището на Работната група по член 29)
 Насоки относно териториалния обхват на ОРЗД (финализиране след обществена

консултация)
 Насоки относно правомощията на ОЗД в съответствие с член 47 от Директива

относно защитата на личните данни в сферата на правоприлагането
 Насоки относно правата на субектите на данни с основен акцент върху първия

етап относно правата на достъп, заличаване, възражение, ограничаване и
ограничения на тези права

II. Становища относно съгласуваността

 Становище относно административното споразумение между регулаторите на
финансовите пазари в ЕИП и извън ЕИП

 Становище относно взаимодействието между ОРЗД и неприкосновеността на
личния живот в електронната среда

III. Други видове дейности

 Щит за личните данни — последващи действия във връзка със съвместния
преглед

 Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения
 Процедурни правила за надзора на широкомащабни информационни системи в

ЕС
 Консултация с Комисията относно Регламента за клиничните изпитвания
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 Дискусионен документ относно международната взаимопомощ и други
инструменти за сътрудничество за прилагане на ОРЗД извън ЕС (член 50)

 Стратегия на ЕКЗД за правоприлагане
 FATCA — изявление в отговор на резолюцията на Европейския парламент
 Декларация относно използването на лични данни в контекста на изборите
 Подобряване на съществуващите ИТ решения и разработване на нови ИТ

решения
 Уведомления за нарушения на сигурността на данните
 Консултация с Комисията по доклада относно оценката и прегледа на ОРЗД в

съответствие с член 97

IV. Текущи дейности
а. Становища и решения относно съгласуваността

 Становища относно съответния проект на решение на компетентните
надзорни органи, като например решения относно
 Списъци за оценките на въздействието върху защитата на

данните (ОВЗД) (член 35, параграфи 4—5)
 Кодекси за поведение
 Критерии за акредитация за органи за мониторинг и

сертифициране на кодове и критерии за сертифициране по член
42, параграф 5 (Европейски печат за защита на данните)

 Стандартни договорни клаузи за международни трансфери
съгласно член 46, параграф 2

 Стандартни договорни клаузи за обработващи лични данни
съгласно член 28, параграф 8

 Ad hoc договорни клаузи за международни трансфери съгласно
член 46, параграф 3

 Задължителни фирмени правила (член 47, параграф 1)
 Всяко становище по въпрос с общо приложение или пораждащо

въздействие в няколко държави членки въз основа на искане от който и
да е надзорен орган, председателя или Комисията съгласно член 64,
параграф 2

 Всяко обвързващо решение в контекста на разрешаване на спорове
(член 65, параграф 1) или неотложна процедура (член 66)

б. Законодателни консултации
 Всяко становище, декларация, препоръка по искането на Комисията

след приемането на предложенията за законодателен акт, за
международно споразумение или при подготовката на делегирани
актове или актове за изпълнение, когато актът е от особено значение за
защитата на правата и свободите на физическите лица по отношение на
обработването на лични данни, като например становища относно
бъдещите или преразглеждане на съществуващите решения относно
адекватността.
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V. Възможни теми

 Насоки относно тълкуването на член 48 от ОРЗД
 Насоки относно взаимодействието между Регламента относно свободното

движение на нелични данни в ЕС и ОРЗД
 Становище относно трансграничните искания за електронни доказателства
 Коментари относно актуализираното Споразумение за резерва йонни данни на

пътниците (PNR данни) с Канада
 Актуализиране на насоките относно достъпа от страна на правителството до

данни, както в документа за основните гаранции, така и в референтния
документ относно адекватността

 Правоприлагане спрямо администратори в 3-ти държави
 Електронни фактури и създаване на централизирани бази данни от

министерствата на финансите
 Използване на кредитни карти за дистанционни плащания и запазване на

номера на картата след трансакцията
 Добри практики по отношение на изследователски проекти
 Процедура за одобряване на ad hoc договорни клаузи
 Списъци с данни, свързани посредством криптографии методи
 Оперативна съвместимост между задължителните фирмени правила (ЗФП)
 Използване на нови технологии, като изкуствен интелект, свързани дигитални

устройства за  оказване на помощ


