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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Веригите на стойността на 

данните са изградени на основата на 

различни дейности: създаване и 

събиране на данни; обобщаване и 

организиране на данни; съхранение и 

обработка на данни; анализ, маркетинг 

и разпространение на данни; използване 

и повторно използване на данни. 

Ефективното функциониране на 

съхранението и другата обработка на 

данни е в основата на всяка верига на 

стойността на данните. Това ефективно 

функциониране и развитието на 

основаната на данни икономика в Съюза 

обаче са затруднени, по-специално от 

два типа пречки пред мобилността на 

данните и пред вътрешния пазар. 

(2) Веригите на стойността на 

данните са изградени на основата на 

различни дейности: създаване и 

събиране на данни; обобщаване и 

организиране на данни; обработка; 

анализ, маркетинг и разпространение на 

данни; използване и повторно 

използване на данни. Ефективното 

функциониране на обработката е в 

основата на всяка верига на стойността 

на данните. Това ефективно 

функциониране и развитието на 

основаната на данни икономика в Съюза 

обаче са затруднени, по-специално от 

два типа пречки пред мобилността на 

данните и пред вътрешния пазар. 

Обосновка 

Определението за „обработка“, добавено към член 3, съдържа „съхранението на 

данни“. Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи 

съответни промени. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Свободата на установяване и (3) Свободата на установяване и 
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свободата на предоставяне на услуги 

съгласно Договора за функционирането 

на Европейския съюз се прилагат към 

услугите за съхранение или друга 

обработка на данни. Предоставянето на 

тези услуги обаче се затруднява или 

понякога осуетява от някои национални 

изисквания за локализиране на данни в 

определена територия. 

свободата на предоставяне на услуги, 

посочени в член 26, членове 49 – 55 и 

членове 56 – 62 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), се прилагат към услугите за 

обработка , включително прехвърляне 

на данни. Предоставянето на тези 

услуги обаче се затруднява или 

понякога осуетява от някои национални 

изисквания за локализиране на данни в 

определена територия. 

Обосновка 

В член 6 се определят техническите аспекти на прехвърлянето на данни. Проектът за 

регламент не предвижда нито определение на правото на прехвърляне на данни, нито 

определение на самото понятие прехвърляне на данни. Следователно, за да може да се 

прилага член 6, прехвърлянето на данни трябва да се утвърди като услуга, която 

съответно ще попадне в обхвата на свободата на предоставяне на услуги, заложена в 

Договора. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) Комбинацията от тези пречки 

води до липса на конкуренция между 

доставчиците на компютърни услуги 

„в облак“ в Европа, до различни 

практики на създаване на зависимост 

от конкретен доставчик на услуги и 

до сериозна липса на мобилност на 

данните. Също така политиката на 

локализиране на данни подкопава 

способността на дружествата за 

изследователска и развойна дейност 

да улесняват сътрудничеството 

между предприятия, университети и 

други научноизследователски 

организации, за да стимулират 

своите собствени иновации. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Както предприятията и 

потребителите, така и публичните 

органи и структури на държавите 

членки следва да извличат полза от 

по-голямата свобода на избор по 

отношение на доставчиците на 

свързани с данни услуги, от по-

конкурентните цени и по-ефикасното 

предоставяне на услуги на 

гражданите. Като се има предвид 

огромното количество данни, които 

публичните органи и структури 

обработват, публичните органи 

следва да служат за пример, например 

като използват свързани с данни 

услуги в Съюза, когато става въпрос за 

нелични данни, и се въздържат от 

неоправдани ограничения по 

отношение на локализацията на 

данни, когато използват свързани с 

данни услуги от частноправни 

субекти. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 държавите членки не могат 

нито да ограничават, нито да забраняват 

свободното движение на лични данни в 

Съюза по причини, свързани със 

защитата на физическите лица по 

отношение на обработването на лични 

данни. Настоящият регламент 

установява същия принцип на свободно 

движение на нелични данни в Съюза, 

освен когато ограничение или забрана 

(10) Съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 държавите членки не могат 

нито да ограничават, нито да забраняват 

свободното движение на лични данни в 

Съюза по причини, свързани със 

защитата на физическите лица по 

отношение на обработването на лични 

данни. Настоящият регламент 

установява същия принцип на свободно 

движение на нелични данни в Съюза, 

освен когато ограничение или забрана 
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са оправдани от съображения за 

сигурност. 

са оправдани от съображения за 

сигурност. Регламент (ЕС) 2016/679 и 

настоящият регламент осигуряват 

съгласуван набор от правила, които 

дават възможност за свободното 

движение на различни видове данни. 

Ето защо Регламент (ЕС) 2016/679 

следва да се прилага към частта, 

отнасяща се до набора от лични 

данни, а настоящият регламент 

следва да се прилага към частта, 

отнасяща се до набора от нелични 

данни. Когато неличните и личните 

данни са неразривно свързани, 

настоящият регламент следва да се 

прилага, без да се засягат 

разпоредбите на Регламент 

(ЕС) 2016/679. Освен това 

регламентът не налага задължение 

нито за отделяне на наборите от 

смесени данни, нито за отделно 

съхраняване на различните видове 

данни. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) Ето защо настоящият 

регламент не следва да занижава 

равнището на защита, от което се 

ползват физическите лица съгласно 

Регламент (ЕС) 2016/679, като 

същевременно следва да може да се 

спазва лесно от предприятията, по-

специално без да представлява пречка 

за развитието на стартиращи 

предприятия и МСП. Комисията 

следва да предостави ясни насоки 

относно правното третиране на 

наборите от смесени данни заедно с 

информация относно 

възможностите за отделяне на 

наборите от смесени данни. 

Комисията следва да оцени 
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прилагането на настоящия 

регламент към набори от смесени 

данни и ако е уместно, да предложи в 

своя преглед по-нататъшни 

препоръки. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Изискванията за локализиране на 

данни представляват явна пречка пред 

свободното предоставяне на услуги за 

съхранение или друга обработка на 

данни в целия Съюз и препятствие пред 

вътрешния пазар. Поради това те следва 

да бъдат забранени, освен когато са 

оправдани от съображения за 

обществена сигурност, както е 

предвидено в правото на Съюза, 

особено член 52 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и удовлетворяват принципа на 

пропорционалност, залегнал в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. За да 

бъде приложен принципът на свободно 

трансгранично движение на нелични 

данни, за да се гарантира бързото 

отстраняване на съществуващите 

изисквания за локализиране на данни и 

да се даде възможност за съхранение и 

друга обработка на данни на множество 

местоположения в ЕС поради 

оперативни съображения, и тъй като 

настоящият регламент предвижда 

мерки, които гарантират наличието на 

данни за целите на регулаторния 

контрол, държавите членки следва да не 

могат да се позовават на никакви други 

обосновки освен обществената 

сигурност. 

(12) Изискванията за локализиране на 

данни представляват явна пречка пред 

свободното предоставяне на услуги за 

обработка в целия Съюз и препятствие 

пред вътрешния пазар. Поради това те 

следва да бъдат забранени, освен когато 

са оправдани от императивни 

съображения за обществена сигурност, 

както е предвидено в правото на Съюза, 

особено член 52 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и удовлетворяват принципа на 

пропорционалност, залегнал в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. За да 

бъде приложен принципът на свободно 

трансгранично движение на нелични 

данни, за да се гарантира бързото 

отстраняване на съществуващите 

изисквания за локализиране на данни и 

да се даде възможност за обработка на 

данни на множество местоположения в 

ЕС поради оперативни съображения, и 

тъй като настоящият регламент 

предвижда мерки, които гарантират 

наличието на данни за целите на 

регулаторния контрол, държавите 

членки следва да не могат да се 

позовават на никакви други обосновки 

освен обществената сигурност. 

Концепцията за „обществена 

сигурност“ по смисъла на член 52 от 

ДФЕС и съгласно тълкуването ѝ от 

Съда обхваща както вътрешната, 

така и външната сигурност на дадена 

държава членка. Държавата членка, 
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която иска такава дерогация, следва 

да докаже, че прилагането на 

дерогацията е необходимо за 

защитата на нейните основни 

интереси по отношение на 

сигурността. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Освен това, за да се премахнат 

евентуални съществуващи пречки, по 

време на преходен период от 12 месеца 

държавите членки следва да извършат 

преглед на съществуващите 

национални изисквания за 

локализиране на данни и да уведомят 

Комисията кои изисквания за 

локализиране на данни считат за 

съответстващи на настоящия регламент, 

като представят обосновка. Тези 

уведомления следва да позволят на 

Комисията да оцени съответствието на 

всички останали изисквания за 

локализиране на данни. 

(14) Освен това, за да се премахнат 

евентуални съществуващи пречки, по 

време на преходен период от 12 месеца 

държавите членки следва да извършат 

преглед на съществуващите закони, 

регламенти и административни 

разпоредби от общ характер, с които 

се установяват изисквания за 

локализиране на данни, и да уведомят 

Комисията кои изисквания за 

локализиране на данни считат за 

съответстващи на настоящия регламент, 

като представят обосновка. Тези 

уведомления следва да позволят на 

Комисията да оцени съответствието на 

всички останали изисквания за 

локализиране на данни и ако е уместно, 

да приеме становища, в които се 

изисква да се изменят или отменят 

подобни изисквания за локализиране 

на данни, което държавите членки 

следва да вземат предвид в 

максимална степен. 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се гарантира прозрачността 

на изискванията за локализиране на 

данните в държавите членки за 

(15) За да се гарантира прозрачността 

на изискванията за локализиране на 

данните в държавите членки за 
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физически и юридически лица, като 

например доставчици и потребители на 

услуги за съхранение или друга 

обработка на данни, държавите членки 

следва да публикуват на единен 

информационен пункт онлайн и редовно 

да актуализират информацията за такива 

мерки. За да бъдат надлежно 

информирани физическите и 

юридическите лица за изискванията за 

локализиране на данни в Съюза, 

държавите членки следва да съобщават 

на Комисията адресите на тези 

информационни пунктове. Комисията 

следва да публикува тази информация 

на своя собствен уебсайт. 

физически и юридически лица, като 

например доставчици и потребители на 

услуги за обработка, държавите членки 

следва да публикуват на единен 

информационен пункт онлайн и редовно 

да актуализират информацията за такива 

мерки. За да бъдат надлежно 

информирани физическите и 

юридическите лица за изискванията за 

локализиране на данни в Съюза, 

държавите членки следва да съобщават 

на Комисията адресите на тези 

информационни пунктове. Комисията 

следва да публикува на своя собствен 

уебсайт редовно актуализирана 
информация относно тези национални 

мерки на работните/процедурните си 

езици, заедно с адресите на единните 

онлайн пунктове за контакт на 

държавите членки. 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) За да се възползват напълно от 

конкурентната среда, професионалните 

потребители следва да са в състояние да 

правят информиран избор и да 

сравняват лесно отделните компоненти 

на различните услуги за съхранение или 

друга обработка на данни, предлагани 

на вътрешния пазар, включително и по 

отношение на договорните условия за 

прехвърляне на данни при 

прекратяването на договор. С цел 

хармонизиране с иновационния 

потенциал на пазара и отчитане на 

опита и експертните знания на 

доставчиците и професионалните 

потребители на услуги за съхранение 

или друга обработка на данни, 

подробната информация и оперативните 

изисквания за прехвърлянето на данни 

следва да бъдат определени от 

участниците на пазара чрез 

(21) За да се възползват напълно от 

конкурентната среда, професионалните 

потребители следва да са в състояние да 

правят информиран избор и да 

сравняват лесно отделните компоненти 

на различните услуги за съхранение или 

друга обработка на данни, предлагани 

на вътрешния пазар, включително и по 

отношение на договорните условия за 

прехвърляне на данни при 

прекратяването на договор. С цел 

хармонизиране с иновационния 

потенциал на пазара и отчитане на 

опита и експертните знания на 

доставчиците и професионалните 

потребители на услуги за съхранение 

или друга обработка на данни, 

подробната информация и оперативните 

изисквания за прехвърлянето на данни 

следва да бъдат определени от 

участниците на пазара чрез 
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саморегулиране, насърчавано и 

подпомагано от Комисията, под 

формата на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза, които може да 

включват примерни договорни условия. 

Независимо от това, ако подобни 

кодекси за поведение не бъдат въведени 

и ефективно прилагани в разумен срок, 

Комисията следва да направи преглед на 

положението. 

саморегулиране, насърчавано и 

подпомагано от Комисията, под 

формата на кодекси за поведение на 

равнището на Съюза, които може да 

включват примерни договорни условия. 

В тези кодекси за поведение следва да 

се предвижда, че създаването на 

зависимост от конкретен доставчик 

е неприемлива търговска практика, 

следва да се използват отворени 

стандарти и отворени спецификации 

и да се предвиждат технологии, 

които спомагат за повишаване на 

доверието, като криптирането. При 

разработването на тези кодекси за 

поведение с цел саморегулиране 

Комисията следва да насърчава 

провеждането на консултация с 

всички съответни заинтересовани 

лица, като например потребители и 

доставчици на изчисления в облак, 

независимо от техния размер, 

включително новосъздадени 

предприятия и МСП. Независимо от 

това, ако подобни кодекси за поведение 

не бъдат въведени и ефективно 

прилагани в рамките на определения 

срок, Комисията следва да направи 

преглед на положението и да прецени 

дали е необходимо представяне на 

законодателни предложения с цел 

ефективното намаляване на броя на 

пречките за прехвърлянето на данни. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 21 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21а) Когато се извършва обработка 

на данни, на професионалните 

потребители следва също да е 

позволено да получават данни в 

структуриран, широко използван, 

машинночетим и оперативно 

съвместим формат и да ги предават 
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или да осигуряват предаването им 

директно от една обработка на данни 

към друга или към услуга за обработка 

на данни. Доставчиците на услуги 

следва да бъдат насърчавани да 

разработват оперативно съвместими 

формати, като използват отворени 

стандарти и отворени спецификации, 

които позволяват прехвърлянето на 

данни. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да гарантира ефективното 

прилагане на процедурата за съдействие 

между компетентните органи на 

държавите членки, Комисията може да 

приеме актове за изпълнение, с които се 

определят стандартни формуляри на 

искания, езикът на тези искания, 

ограниченията или други процедурни 

подробности във връзка с исканията за 

съдействие. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета.40 

(23) За да гарантира ефективното 

прилагане на процедурата за съдействие 

между компетентните органи на 

държавите членки, Комисията може да 

приеме актове за изпълнение, с които се 

определят стандартни формуляри, 

формати и канали за предаване на 

искания, езикът на тези искания, 

ограниченията или други процедурни 

подробности във връзка с исканията за 

съдействие. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета.40  

_________________ _________________ 

40 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

40 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 
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Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Повишаването на доверието в 

сигурността на трансграничното 

съхранение или друга обработка на 

данни следва да намали склонността на 

участниците на пазара и публичния 

сектор да използват локализирането на 

данни като метод за постигане на 

сигурността на данните. То следва да 

подобри и правната сигурност за 

дружествата относно приложимите 

изисквания за сигурност, когато 

възлагат изпълнението на своите 

дейности по съхранение или друга 

обработка на данни, включително на 

доставчици на услуги в други държави 

членки. 

(24) Повишаването на доверието в 

сигурността на трансграничната 

обработка следва да намали склонността 

на участниците на пазара и публичния 

сектор да използват локализирането на 

данни като метод за постигане на 

сигурността на данните. То следва да 

подобри и правната сигурност за 

дружествата относно приложимите 

изисквания за сигурност, когато 

възлагат изпълнението на своите 

дейности по обработка, включително на 

доставчици на услуги в други държави 

членки, както и да отчита бързото 

непрекъснато развитие на новите 

технологии с цел своевременното 

приспособяване към тях. За тази цел 

държавите членки следва да избягват 

засягащо неприкосновеността на 

данните законодателство, което би 

поставило под въпрос сигурността, 

целостта или автентичността на 

данните, а доставчиците на услуги 

следва да използват най-

съвременните технологии с цел 

прилагането на политики и практики 

на „сигурност на личните данни още 

при проектирането“ и „защита на 

личните данни още при 

проектирането“. Лесната смяна на 

доставчиците и преносимостта на 

данните също са фактори, 

повишаващи доверието, и следва да 

бъдат гарантирани. 

Обосновка 

Доверието се счита за най-голямата пречка от неправен характер при използването 

на услуги в облак. Поради това изграждането на доверие трябва да бъде цел на 

настоящия текст. 

 

Изменение  14 
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Предложение за регламент 

Съображение 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, и следва да се 

тълкува и прилага в съответствие с тези 

права и принципи, включително правото 

на защита на личните данни (член 8), 

свободата на стопанска инициатива 

(член 16) и свободата на изразяване на 

мнение и информацията (член 11). 

(29) Настоящият регламент следва да 

не засяга други приложими разпоредби 

относно третирането на данни, 

зачита основните права и съблюдава 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, и следва да се 

тълкува и прилага в съответствие с тези 

права и принципи, включително правото 

на защита на личните данни (член 8), 

свободата на стопанска инициатива 

(член 16) и свободата на изразяване на 

мнение и информацията (член 11). 

Обосновка 

За да се избегне създаването на йерархия на правните текстове и да се насърчи 

спазването на основните права, е необходимо стриктно тълкуване. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се 

прилага за съхранението или друга 

обработка на електронни данни, 

различни от личните данни, в Съюза, 

осигурявано 

1. Настоящият регламент се 

прилага за обработката на електронни 

данни, различни от личните данни, в 

Съюза, осигурявано 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) като услуга на потребителите, 

постоянно живеещи или установени в 

а) като услуга на потребителите, 

постоянно живеещи или установени в 
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Съюза, независимо дали доставчикът е 

установен в Съюза или не, нито 

Съюза, независимо дали става въпрос 

за частен или публично-частен 

субект или за публичен орган и 

независимо дали доставчикът е 

установен в Съюза или не, нито 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. При набори от смесени данни 

Регламент (ЕС) 2016/679 следва да се 

прилага към частта, отнасяща се до 

набора от лични данни, а 

настоящият регламент следва да се 

прилага към частта, отнасяща се до 

набора от нелични данни. Когато 

личните и неличните данни са 

неразривно свързани, настоящият 

регламент се прилага, без да се 

засягат разпоредбите на Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. „съхранение на данни“ означава 

всяко съхранение на данни в 

електронен формат; 

2. „обработване“ означава всяка 

операция или съвкупност от 

операции, извършвани с данни или 

набор от данни в електронен формат, 

чрез автоматични или други средства 

като събиране, записване, 

организиране, структуриране, 

съхранение, адаптиране или промяна, 

извличане, консултиране, употреба, 

разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по 

който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, 

ограничаване, изтриване или 
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унищожаване; 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. „доставчик“ означава всяко 

физическо или юридическо лице, което 

предоставя услуги за съхранение или 

друга обработка на данни; 

4. „доставчик“ означава всяко 

физическо или юридическо лице, което 

предоставя услуги за обработка; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. „изисквания за локализиране на 

данни“ означава всяко задължение, 

забрана, условие, ограничение или 

друго изискване, предвидено в 

законовите, подзаконовите или 

административните разпоредби на 

държавите членки, което налага 

мястото на съхранение или друга 

обработка на данни да бъде на 

територията на конкретна държава 

членка или пречи на съхранение или 

друга обработка на данни във всяка 

друга държава членка; 

5. „изисквания за локализиране на 

данни“ означава всяко задължение, 

забрана, условие, ограничение или 

друго изискване, предвидено в 

законовите, подзаконовите или 

административните разпоредби или 

практики на държавите членки, 

включително правилата и 

практиките за възлагане на 

обществени поръчки, налагани от 

местните, централните или 

регионалните правителства или от 

публичноправни субекти, което 

изисква мястото на обработка да 

бъде на територията на конкретна 

държава членка или пречи на 

съхранението или друга обработката 

на данни в друга държава членка; 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „компетентен орган“ означава 

орган на дадена държава членка, който 

има правомощия да получава достъп до 

данните, съхранявани или обработвани 

от физическо или юридическо лице, за 

изпълнението на служебните си 

задължения, както е предвиденото в 

националното право или в правото на 

Съюза; 

6. „компетентен орган“ означава 

орган на дадена държава членка, който 

има правомощия да получава достъп до 

данните, обработвани от физическо или 

юридическо лице, за изпълнението на 

служебните си задължения, както е 

предвиденото в националното право или 

в правото на Съюза; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. „потребител“ означава всяко 

физическо или юридическо лице, което 

използва или изисква услуги за 

съхранение или друга обработка на 

данни; 

7. „потребител“ означава всяко 

физическо или юридическо лице, което 

използва или изисква услуги за 

обработка на данни; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Местоположението на 

съхранение или друга обработка на 

данни в Съюза не се ограничава до 

територията на конкретна държава 

членка, а съхранението или друга 

обработка във всяка друга държава не 

може да бъде забранявано или 

ограничавано, освен в случаите, 

когато това е оправдано от 

съображения за обществената 

1. Изискванията за локализиране 

на данни се забраняват, освен в 

случаите, когато те са оправдани въз 

основа на документирана и сериозна 

опасност за обществената сигурност и 

представляват подходящи и 

пропорционални мерки. 
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сигурност. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В срок от 12 месеца след датата 

на прилагане на настоящия регламент 

държавите членки гарантират, че всяко 

изискване за локализиране на данни, 

което не съответства на параграф 1, е 

отменено. Ако дадена държава членка 

счита, че определено изискване за 

локализиране на данни съответства на 

параграф 1 и следователно може да 

остане в сила, тя уведомява Комисията 

за него, като представя и обосновка за 

оставането му в сила. 

3. В срок от 12 месеца след датата 

на прилагане на настоящия регламент 

държавите членки гарантират, че всяко 

изискване за локализиране на данни, 

което не съответства на параграф 1, е 

отменено. В края на този период, ако 

дадена държава членка счита, че 

определено изискване за локализиране 

на данни съответства на параграф 1 и 

следователно може да остане в сила, тя 

уведомява Комисията за него, като 

представя и обосновка за оставането му 

в сила. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Без да се засягат разпоредбите 

на член 258 от ДФЕС, Комисията, в 

срок от три месеца от датата на 

получаване на уведомлението, 

разглежда съответствието на тази 

мярка с параграф 1 от настоящия 

член и когато е целесъобразно, приема 

становище, с което изисква от 

съответната държава членка да 

измени или да отмени мярката. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки информират 

Комисията за адреса на своя единен 

информационен пункт, посочен в 

параграф 4. Комисията публикува 

хипервръзките към тези 

информационни пунктове на своя 

уебсайт. 

5. Държавите членки информират 

Комисията за адреса на своя единен 

информационен пункт, посочен в 

параграф 4. Комисията публикува на 

своя уебсайт на 

работните/процедурните си езици 

редовно актуализирана информация 

относно националните мерки, 

посочени в параграфи 2 и 3, заедно с 

адресите на единните онлайн 
пунктове за контакт на държавите 

членки. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Комисията публикува на своя 

уебсайт ръководство за 

доставчиците и ползвателите на 

обработката на данни относно 

прилагането на настоящия 

регламент, включително информация 

относно правното третиране на 

различните видове набори от данни. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията насърчава и улеснява 

разработването на кодекси за поведение 

на равнището на Съюза с цел 

саморегулиране, в които се определят 

насоки за най-добри практики, за да се 

улесни смяната на доставчици и да се 

гарантира, че те предоставят на 

професионалните потребители 

1. Комисията насърчава и улеснява 

разработването на кодекси за поведение 

с цел саморегулиране на равнището на 

Съюза, основани на принципа за 

оперативна съвместимост, в които 

се определят насоки, които обхващат 

следните аспекти: 
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достатъчно подробна, ясна и 

прозрачна информация преди 

сключването на договор за съхранение 

и обработка на данни, по следните 

въпроси: 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а) най-добрите практики при 

улесняването на смяната на 

доставчици и прехвърлянето на данни 

в структуриран, широко използван и 

машинночетим формат въз основа на 

отворен стандарт, който дава 

достатъчно време на потребителя да 

смени доставчика или прехвърли 

данните; както и 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) процесите, техническите 

изисквания, сроковете и таксите, които 

се прилагат в случай, че професионален 

потребител иска да премине към друг 

доставчик или да прехвърли данни 

обратно в собствените си 

информационни системи, включително 

процесите и местонахождението на 

всички резервни копия на данни, 

наличните формати и помощни 

средства, изискваната ИТ конфигурация 

и минималната ширина на честотната 

лента за мрежата; времето, необходимо 

преди започване на процеса по 

прехвърляне на данни и времето, през 

което данните ще останат на 

разположение за прехвърляне; 

а) минимални изисквания за 

информация с цел да се гарантира, че 

професионалните ползватели 

разполагат с достатъчно подробна, 

ясна и прозрачна информация преди 

сключването на договор за обработка 

на данни, що се отнася до процесите, 

техническите изисквания, сроковете и 

таксите, които се прилагат, в случай че 

професионален потребител иска да 

премине към друг доставчик или да 

прехвърли данни обратно в собствените 

си информационни системи, 

включително процесите и 

местонахождението на всички резервни 

копия на данни, наличните формати и 

помощни средства, изискваната ИТ 
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гаранциите за достъп до данните в 

случай на несъстоятелност на 

доставчика; както и 

конфигурация и минималната ширина 

на честотната лента за мрежата; 

времето, необходимо преди започване 

на процеса по прехвърляне на данни и 

времето, през което данните ще останат 

на разположение за прехвърляне; 

гаранциите за достъп до данните в 

случай на несъстоятелност на 

доставчика; както и 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) схеми за сертифициране за 

продукти и услуги за обработване на 

данни, които улесняват 

съпоставимостта на качеството на 

тези продукти и услуги, включително 

управление на качеството, управление 

на информационната сигурност, 

управление на непрекъснатостта на 

дейността и управление на околната 

среда; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато кодексът за поведение с цел 

саморегулиране не е намалил броя на 

съществуващите пречки за 

прехвърлянето на данни, прегледът се 

последва от законодателно 

предложение, ако е целесъобразно. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Ако подобни кодекси за 

поведение не се въведат и прилагат 

ефективно в посочения срок или ако 

след съответно преразглеждане 

съществуват причини за 

безпокойство, Комисията може да 

приеме актове за изпълнение, 

определящи минимални насоки. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 8. 

Обосновка 

Макар и да се насърчава саморегулирането, участието на Комисията може да 

допринесе за преодоляване на пречките, които биха могли да възникнат в процеса на 

изготвяне на кодексите.  

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията може да приеме 

актове за изпълнение за определяне на 

стандартните формуляри на исканията, 

езиците, на които те да бъдат отправяни, 

сроковете или други подробности на 

процедурите за искане на съдействие. 

Такива актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата, посочена 

в член 8. 

6. Комисията може да приеме 

актове за изпълнение за определяне на 

стандартните формуляри, формати и 

канали за предаване на исканията, 

езиците, на които те да бъдат отправяни, 

сроковете или други подробности на 

процедурите за искане на съдействие. 

Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 8. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 6а. Единното звено за контакт 

предоставя на професионалните 

потребители и обществеността 

също така и обща информация 

относно задълженията, предвидени в 

настоящата директива, както и 

относно всеки кодекс за поведение, 

разработен в съответствие с член 6. 

Обосновка 

Единното звено за контакт е предвидено основно да помага на администрациите от 

държавите членки, но би могло допълнително да разшири функцията си като звено за 

контакт за широката общественост и предприемаческите кръгове като цяло. 
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