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КРАТКА ОБОСНОВКА

Принципът, че всеки има право на защита на личните данни, които се отнасят за него, е 
установен в член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС). В член 16, параграф 2 от ДФЕС се въвежда специално правно основание за 
приемането на разпоредби относно защитата на личните данни. Освен това в член 8 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз защитата на личните данни се залага 
като основно право. 

Правото на защита на личните данни се прилага също спрямо обработването на лични 
данни от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Регламент (ЕО) № 
45/2001, основният действащ законодателен акт на ЕС относно защитата на личните 
данни от страна на институциите на Съюза, бе приет през 2001 г. с две предвидени 
цели: да бъде защитено основното право на защита на данните и да се гарантира 
свободният поток на лични данни навсякъде в Съюза. 

На 27 април 2016 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) 
2016/697 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Общият регламент относно 
защитата на данните ще започне да се прилага на 25 май 2018 г. Посоченият регламент 
изисква адаптирането на Регламент (ЕО) № 45/2001 към принципите и правилата, 
установени в Регламент (ЕС) 2016/679, с цел да се осигури силна и съгласувана рамка 
за защита на данните в Съюза и да се даде възможност за едновременното прилагане на 
двата инструмента. 

В предложението за регламент Комисията е определила необходимите промени за 
адаптирането на регламента от 2001 г. към Общия регламент относно защитата на 
данните по справедлив и балансиран начин. По една от точките обаче предложението се 
отклонява необосновано от Общия регламент относно защитата на данните, а именно по 
отношение на възрастта за изразяване на съгласие от страна на малолетни и 
непълнолетни лица.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Защитата на физическите лица (1) Защитата на физическите лица 
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във връзка с обработването на лични 
данни е основно право. Член 8, 
параграф 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз („Хартата“) 
и член 16, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвиждат, че всеки има право 
на защита на неговите лични данни.

във връзка с обработването на лични 
данни е основно право. Член 8, 
параграф 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз („Хартата“) 
и член 16, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвиждат, че всеки има право 
на защита на неговите лични данни. 
Това право е гарантирано също така 
от член 8 от Европейската конвенция 
за правата на човека.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета11

осигурява на физическите лица 
гарантирани от закона права, определя 
свързаните с обработването на данни 
задължения на администраторите в 
рамките на институциите и органите на 
Общността и създава независим 
надзорен орган, Европейския надзорен 
орган по защита на данните, който 
отговаря за наблюдението на 
обработването на лични данни от 
институциите и органите на Съюза. Той 
не се прилага обаче за обработването на 
лични данни при извършването на 
дейност на институциите и органите на 
Съюза, попадаща извън обхвата на 
правото на Съюза.

(2) Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета11

осигурява на физическите лица 
гарантирани от закона права, определя 
свързаните с обработването на данни 
задължения на администраторите в 
рамките на институциите и органите на 
Общността и създава независим 
надзорен орган, Европейския надзорен 
орган по защита на данните, който 
отговаря за наблюдението на 
обработването на лични данни от 
институциите и органите на Съюза.
Същевременно Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 е насочен към постигането 
на две цели: да бъде защитено 
основното право на защита на 
данните и да се гарантира 
свободният поток на лични данни 
навсякъде в Съюза. Той не се прилага 
обаче за обработването на лични данни 
при извършването на дейност на 
институциите и органите на Съюза, 
попадаща извън обхвата на правото на 
Съюза.

_________________ _______________

11 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

11 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1)

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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1)

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Привеждането, доколкото е 
възможно, на правилата относно 
защитата на данните от страна на 
институциите и органите на Съюза в 
съответствие с правилата относно 
защита на данните, приети за публичния 
сектор в държавите членки, е в интерес 
както на постигането на съгласуван 
подход към защитата на личните данни 
навсякъде в Съюза, така и на 
свободното движение на лични данни 
навсякъде в Съюза. Когато 
разпоредбите на настоящия регламент 
се основават на една и съща концепция 
с разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679, уместно е тълкуването на тези 
две разпоредби да бъде еднозначно, 
особено защото структурата на 
настоящия регламент следва да се 
схваща като еквивалентна на 
структурата на Регламент (ЕС) 2016/679.

(5) Привеждането на правилата 
относно защитата на данните от страна 
на институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза в съответствие с 
правилата относно защита на данните, 
приети за публичния сектор в 
държавите членки, е в интерес както на 
постигането на съгласуван подход към 
защитата на личните данни навсякъде в 
Съюза, така и на свободното движение 
на лични данни навсякъде в Съюза. 
Когато разпоредбите на настоящия 
регламент се основават на една и съща 
концепция с разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2016/679, уместно е тълкуването на 
тези две разпоредби съгласно
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз1а да бъде 
еднозначно, особено защото 
структурата на настоящия регламент 
следва да се схваща като еквивалентна 
на структурата на Регламент (ЕС) 
2016/679.

_________________

1а Вж. Решение на Съда от 9 март 
2010 г., Комисия/Германия, C-518/07, 
ECLI:EU:C:2010:125, точки 26 и 28.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Когато в учредителния акт на 
агенция на Съюза, извършваща 
дейности, попадащи в обхвата на глави 
4 и 5 от дял V от Договора, се определя 
самостоятелен режим на защита на 
данните по отношение на обработването 
на лични данни от оперативен характер, 
този режим следва да не бъде засегнат 
от настоящия регламент. Все пак в 
съответствие с член 62 от Директива 
(ЕС) 2016/680 Комисията следва до 6 
май 2019 г. да извърши преглед на 
актовете на Съюза, които регламентират 
обработването от компетентните органи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания, включително предпазването 
от заплахи за обществената сигурност и 
тяхното предотвратяване, и ако е 
целесъобразно, да изготви 
необходимите предложения за 
изменение на тези актове, така че да се 
осигури съгласуван подход в областта 
на съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество.

(10) Когато в учредителния акт на 
агенция на Съюза, извършваща 
дейности, попадащи в обхвата на глави 
4 и 5 от дял V от Договора, се определя 
самостоятелен режим на защита на 
данните по отношение на обработването 
на лични данни от оперативен характер, 
този режим следва да не бъде засегнат 
от настоящия регламент, доколкото е в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива (ЕС) 2016/679. Все пак в 
съответствие с член 62 от Директива 
(ЕС) 2016/680 Комисията следва до 6 
май 2019 г. да извърши преглед на 
актовете на Съюза, които регламентират 
обработването от компетентните органи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания, включително предпазването 
от заплахи за обществената сигурност и 
тяхното предотвратяване, и ако е 
целесъобразно, да изготви 
необходимите предложения за 
изменение на тези актове, така че да се 
осигури съгласуван подход в областта 
на съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество.

Обосновка

Всеки режим за защита на данните трябва да бъде в съответствие с Общия 
регламент относно защитата на данните.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласие следва да се дава чрез 
ясно утвърдителен акт, с който да се 

(14) Съгласие следва да се дава чрез 
ясно утвърдителен акт, с който да се 
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изразява свободно дадено, конкретно, 
информирано и недвусмислено 
заявление за съгласие от страна на 
субекта на данни за обработване на 
свързани с него лични данни, например 
чрез писмена декларация, включително 
по електронен път, или устна 
декларация. Това може да включва 
отбелязване с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет, 
избиране на технически настройки за 
услуги на информационното общество 
или друго заявление или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Поради това мълчанието, предварително 
отметнатите полета или липсата на 
действие не следва да представляват 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Когато обработването преследва повече 
цели, за всички тях следва да бъде 
дадено съгласие. Ако съгласието на 
субекта на данни трябва да се даде след 
искане по електронен път, искането 
трябва да е ясно, сбито и да не нарушава 
излишно използването на услугата, за 
която се предвижда.

изразява свободно дадено, конкретно, 
информирано и недвусмислено 
заявление за съгласие от страна на 
субекта на данни за обработване на 
свързани с него лични данни, например 
чрез писмена декларация, включително 
по електронен път, или устна 
декларация. Това може да включва 
отбелязване с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет, 
избиране на технически настройки за 
услуги на информационното общество 
или друго заявление или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Поради това мълчанието, предварително 
отметнатите полета или липсата на 
действие не следва да представляват 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Когато обработването преследва повече 
цели, за всички тях следва да бъде 
дадено съгласие. Ако съгласието на 
субекта на данни трябва да се даде след 
искане по електронен път, искането 
трябва да е ясно, сбито и да не нарушава 
излишно използването на услугата, за 
която се предвижда. Същевременно 
субектът на данните следва да има 
правото да оттегли съгласието си по 
всяко време, без да се засяга 
законосъобразността на обработката 
на данните, основаваща се на съгласие 
преди то да бъде оттеглено.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на Съюза, включително 
посочените в настоящия регламент 
вътрешни правила, следва да бъде ясно 
и точно и прилагането му следва да бъде 

(18) Правото на Съюза следва да бъде 
ясно и точно и прилагането му следва да 
бъде предвидимо за лицата, за които се 
прилага, в съответствие с практиката на 
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предвидимо за лицата, за които се 
прилага, в съответствие с практиката на 
Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека.

Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) На личните данни, които по 
своето естество са особено 
чувствителни от гледна точка на 
основните права и свободи, се полага 
специална защита, тъй като контекстът 
на тяхното обработване би могъл да 
създаде значителни рискове за 
основните права и свободи. Посочените 
лични данни следва да включват 
личните данни, разкриващи расов или 
етнически произход, като използването 
на понятието „расов произход“ в 
настоящия регламент не означава, че 
Съюзът приема теориите, които се 
опитват да установят съществуването на 
отделни човешки раси. Обработването 
на снимки не следва систематично да се 
счита за обработване на специални 
категории лични данни, тъй като 
снимките се обхващат от определението 
за биометрични данни единствено 
когато се обработват чрез специални 
технически средства, позволяващи 
уникална идентификация или 
удостоверяване на автентичността на 
дадено физическо лице. В допълнение 
към специфичните изисквания за 
обработване на чувствителни данни 
следва да се прилагат общите принципи 
и другите правила, залегнали в 
настоящия регламент, по-специално по 
отношение на условията за 
законосъобразно обработване. 
Дерогации от общата забрана за 
обработване на такива специални 
категории лични данни следва изрично 

(23) На личните данни, които по 
своето естество са особено 
чувствителни от гледна точка на 
основните права и свободи, се полага 
специална защита, тъй като контекстът 
на тяхното обработване би могъл да 
създаде значителни рискове за 
основните права и свободи. Такива 
лични данни не следва да бъдат 
обработвани, освен ако обработката 
им е разрешена в конкретни случаи, 
предвидени в настоящия регламент.
Посочените лични данни следва да 
включват личните данни, разкриващи 
расов или етнически произход, като 
използването на понятието „расов 
произход“ в настоящия регламент не 
означава, че Съюзът приема теориите, 
които се опитват да установят 
съществуването на отделни човешки 
раси. Обработването на снимки не 
следва систематично да се счита за 
обработване на специални категории 
лични данни, тъй като снимките се 
обхващат от определението за 
биометрични данни единствено когато 
се обработват чрез специални 
технически средства, позволяващи 
уникална идентификация или 
удостоверяване на автентичността на 
дадено физическо лице. В допълнение 
към специфичните изисквания за 
обработване на чувствителни данни 
следва да се прилагат общите принципи 
и другите правила, залегнали в 
настоящия регламент, по-специално по 
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да бъдат предвидени, inter alia, когато 
субектът на данните даде изричното си 
съгласие или във връзка с конкретни 
нужди, по-специално когато 
обработването се извършва в хода на 
законната дейност на някои сдружения 
или фондации, чиято цел е да се позволи 
упражняването на основните свободи.

отношение на условията за 
законосъобразно обработване. 
Дерогации от общата забрана за 
обработване на такива специални 
категории лични данни следва изрично 
да бъдат предвидени, inter alia, когато 
субектът на данните даде изричното си 
съгласие или във връзка с конкретни 
нужди, по-специално когато 
обработването се извършва в хода на 
законната дейност на някои сдружения 
или фондации, чиято цел е да се позволи 
упражняването на основните свободи.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Специалните категории лични 
данни, които заслужават по-голяма 
защита, следва да бъдат обработвани 
за цели, свързани със здравето, само 
когато това е необходимо за 
постигането на тези цели в полза на 
физическите лица и на обществото 
като цяло, по-специално в контекста 
на управлението на услуги и системи 
за здравни или социални грижи. 
Поради това настоящият регламент 
следва да предвижда хармонизирани 
условия за обработването на 
специални категории лични данни за 
здравословното състояние по 
отношение на специфични нужди, по-
специално когато обработването на 
тези данни се извършва за определени 
цели, свързани със здравето, от лица, 
обвързани от правното задължение за 
професионална тайна. Правото на 
Съюза следва да предвижда 
конкретни и подходящи мерки за 
защита на основните права и 
личните данни на физическите лица.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Обработването на специални 
категории лични данни може да е 
необходимо по съображения от 
обществен интерес в областта на 
общественото здраве без съгласието на 
субекта на данните. Такова обработване 
следва да бъде предмет на подходящи и 
конкретни мерки с оглед защита на 
правата и свободите на физическите 
лица. В този контекст понятието 
„обществено здраве“ следва да се 
тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1338/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета15 и означава всички 
елементи, свързани със здравето, а 
именно здравословно състояние, 
включително заболеваемост и 
инвалидност, решаващи фактори, които 
оказват влияние върху това 
здравословно състояние, потребности от 
здравно обслужване, средства, отделени 
за здравно обслужване, предоставяне на 
здравни грижи и всеобщ достъп до тях, 
разходи и финансиране на здравното 
обслужване, както и причини за 
смъртност. Такова обработване на 
данни за здравето по съображения от 
обществен интерес не следва да води до 
обработването на лични данни за 
други цели от трети страни.

(24) Обработването на специални 
категории лични данни може да е 
необходимо по съображения от 
обществен интерес в областта на 
общественото здраве без съгласието на 
субекта на данните. Такова обработване 
следва да бъде предмет на 
пропорционални, подходящи и 
конкретни мерки с оглед защита на 
правата и свободите на физическите 
лица. В този контекст понятието 
„обществено здраве“ следва да се 
тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1338/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета15 и означава всички 
елементи, свързани със здравето, а 
именно здравословно състояние, 
включително заболеваемост и 
инвалидност, решаващи фактори, които 
оказват влияние върху това 
здравословно състояние, потребности от 
здравно обслужване, средства, отделени 
за здравно обслужване, предоставяне на
здравни грижи и всеобщ достъп до тях, 
разходи и финансиране на здравното 
обслужване, както и причини за 
смъртност. Такова обработване на 
данни за здравето по съображения от 
обществен интерес не следва да води до 
по-нататъшно обработване за други 
цели.

_________________ _________________

15 Регламент (ЕО) № 1338/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
статистиката на Общността в областта 
на общественото здраве и 
здравословните и безопасни условия на 
труд (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 
354, 31.12.2008 г., стр. 70).

15 Регламент (ЕО) № 1338/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
статистиката на Общността в областта 
на общественото здраве и 
здравословните и безопасни условия на 
труд (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 
354, 31.12.2008 г., стр. 70).
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Обосновка

Здравните данни са особено чувствителни и за обработването на такива 
чувствителни данни трябва да се въведат специфични ограничения само до 
абсолютно необходимото. Такива данни, по-специално, не бива да попадат в 
притежание на трети страни, които да ги обработват допълнително.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правни актове, приети въз основа на 
Договорите, или вътрешни правила на 
институции и органи на Съюза могат 
да налагат ограничения относно 
специални принципи и относно правото 
на информация, достъп до и коригиране 
или изтриване на лични данни, правото 
на преносимост на данните, 
поверителността на електронните 
съобщения, както и уведомяването на 
субекта на данни за нарушение на 
сигурността на личните данни и 
определени свързани с това задължения 
на администраторите, доколкото това е 
необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед 
защитата на обществената сигурност, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания, включително защитата 
срещу заплахи за обществената 
сигурност и тяхното предотвратяване, 
включително защитата на човешкия 
живот, особено при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
вътрешната сигурност на институциите 
и органите на Съюза, други важни цели 
от общ обществен интерес на Съюза или 
на държава членка, и по-специално 
важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, поддържането на публични
регистри поради причини от широк 

Правни актове, приети въз основа на 
Договорите, могат да налагат 
ограничения относно специални 
принципи и относно правото на 
информация, достъп до и коригиране 
или изтриване на лични данни, правото 
на преносимост на данните, 
поверителността на електронните 
съобщения, както и уведомяването на 
субекта на данни за нарушение на 
сигурността на личните данни и 
определени свързани с това задължения 
на администраторите, доколкото това е 
необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед 
защитата на обществената сигурност, 
предотвратяването, разследването и
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания, включително защитата 
срещу заплахи за обществената 
сигурност и тяхното предотвратяване, 
включително защитата на човешкия 
живот, особено при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
вътрешната сигурност на институциите 
и органите на Съюза, други важни цели 
от общ обществен интерес на Съюза или 
на държава членка, и по-специално 
важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, поддържането на публични 
регистри поради причини от широк 
обществен интерес или защитата на 
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обществен интерес или защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица, включително 
социалната защита, общественото 
здраве и хуманитарните цели.

субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица, включително 
социалната защита, общественото 
здраве и хуманитарните цели.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено ограничение не е 
предвидено в правни актове, приети 
въз основа на Договорите, или в техни 
вътрешни правила, институциите и 
органите на Съюза могат да наложат 
в конкретен случай ad hoc ограничение 
относно специални принципи или 
правата на субекта на данните, при 
условие че то зачита същността на 
основните права и свободи и, във 
връзка с конкретна операция по 
обработване, представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество с оглед 
на защитата на една или повече от 
целите, споменати в параграф 1. 
Длъжностното лице по защита на 
данните следва да бъде уведомено за 
това ограничение. Всички 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата и в 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи.

заличава се

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да докажат спазването на (42) За да докажат спазването на 
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настоящия регламент, както 
администраторите, така и 
обработващите лични данни следва да 
поддържат регистри на всички 
категории дейности по обработване, за 
които отговарят. Институциите и 
органите на Съюза следва да са длъжни 
да си сътрудничат с Европейския 
надзорен орган по защита на данните и 
да му предоставят своите регистри при 
поискване, за да могат да бъдат 
използвани за наблюдение на тези 
операции по обработване. Институциите 
и органите на Съюза следва да могат да 
създадат централен регистър на своите 
дейности по обработване на данни. От 
съображения за прозрачност те следва 
също така да могат да направят този 
регистър публичен.

настоящия регламент, както 
администраторите, така и 
обработващите лични данни следва да 
поддържат регистри на всички 
категории дейности по обработване, за 
които отговарят. Институциите и 
органите на Съюза следва да са длъжни 
да си сътрудничат с Европейския 
надзорен орган по защита на данните и 
да му предоставят своите регистри при 
поискване, за да могат да бъдат 
използвани за наблюдение на тези 
операции по обработване. Институциите 
и органите на Съюза следва да могат да 
създадат централен регистър на своите 
дейности по обработване на данни. От 
съображения за прозрачност те следва 
да направят този регистър публичен.
Субектите на данни следва да имат 
възможност да правят справки в 
този регистър чрез длъжностното 
лице по защита на данните към 
администратора.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Администраторът следва да 
уведоми субекта на данни за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без ненужно забавяне, когато има 
вероятност нарушението на сигурността 
на личните данни да доведе до висок 
риск за правата и свободите на 
физическото лице, за да му се даде 
възможност да предприеме 
необходимите предпазни мерки. В
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Такива уведомления до 

(46) Администраторът следва да 
уведоми субекта на данни за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без ненужно забавяне, когато има 
вероятност нарушението на сигурността 
на личните данни да доведе до висок 
риск за правата и свободите на 
физическото лице, за да му се даде 
възможност да предприеме 
необходимите предпазни мерки. 
Уведомлението е поверително и в него
следва да се посочва естеството на 
нарушението на сигурността на личните 
данни, както и да се дават препоръки на 
засегнатото физическо лице за това как 
да ограничи потенциалните 
неблагоприятни последици. Такива 
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субектите на данни следва да бъдат 
правени веднага щом това е разумно 
осъществимо и в тясно сътрудничество 
с Европейския надзорен орган по 
защита на данните, като се спазват 
насоките, предоставени от него или от 
други съответни органи, като например 
правоприлагащите органи.

уведомления до субектите на данни 
следва да бъдат правени веднага щом 
това е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с Европейския надзорен 
орган по защита на данните, като се 
спазват насоките, предоставени от него 
или от други съответни органи, като 
например правоприлагащите органи.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Когато лични данни се предават 
от институциите или органите на Съюза 
на администратори, обработващи лични 
данни или други получатели в трети 
държави или на международни 
организации, нивото на защита на 
физическите лица, гарантирано в Съюза 
с настоящия регламент, не следва да 
бъде излагано на риск, включително в 
случаите на последващо предаване на 
лични данни от третата държава или 
международната организация на 
администратори или обработващи 
лични данни в същата или друга трета 
държава или международна 
организация. Във всеки случай 
предаването на данни на трети държави 
и международни организации може да 
се извършва единствено в пълно 
съответствие с настоящия регламент. 
Предаването може да се извършва само 
ако администраторът или 
обработващият лични данни изпълняват 
условията, установени в разпоредбите 
на настоящия регламент, относно 
предаването на лични данни на трети 
държави или международни 
организации, при спазване на другите 
разпоредби на настоящия регламент.

(52) Когато лични данни се предават 
от институциите или органите на Съюза 
на администратори, обработващи лични 
данни или други получатели в трети 
държави или на международни 
организации, нивото на защита на 
физическите лица, гарантирано в Съюза 
с настоящия регламент, следва да бъде 
гарантирано, включително в случаите 
на последващо предаване на лични 
данни от третата държава или 
международната организация на 
администратори или обработващи 
лични данни в същата или друга трета 
държава или международна 
организация. Във всеки случай 
предаването на данни на трети държави 
и международни организации може да 
се извършва единствено в пълно 
съответствие с настоящия регламент, в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 и с основните права и 
свободи, заложени в Хартата. 
Предаването може да се извършва само 
ако администраторът или 
обработващият лични данни изпълняват 
условията, установени в разпоредбите 
на настоящия регламент, относно 
предаването на лични данни на трети 
държави или международни 
организации, при спазване на другите 
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разпоредби на настоящия регламент.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) При липсата на решение 
относно адекватното ниво на 
защита администраторът или 
обработващият лични данни следва 
да предприеме мерки, за да 
компенсира липсата на защита на 
данни в дадена трета държава чрез 
подходящи гаранции за субекта на 
данните. Тези подходящи гаранции 
може да се състоят от стандартни 
клаузи за защита на данните, приети 
от Комисията, стандартни клаузи за 
защита на данните, приети от 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните, или договорни 
клаузи, разрешени от Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Когато обработващият лични данни 
не е институция или орган на Съюза, 
тези подходящи гаранции може също 
така да се състоят от задължителни 
фирмени правила, кодекси за 
поведение и механизми за 
сертифициране, използвани за 
международното предаване на данни 
по силата на Регламент (ЕС) 
2016/679. Тези гаранции следва да 
осигуряват спазването на 
изискванията относно защитата на 
данните и на правата на субектите 
на данни, подходящи при обработване 
в рамките на Съюза, включително 
наличието на приложими права на 
субектите на данни и на ефективни 
средства за правна защита, 
включително с цел получаване на 
ефективна административна или 
съдебна защита и предявяване на 
искове за обезщетение в Съюза или в 

заличава се
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трета държава. Те следва да се 
отнасят по-специално до спазването 
на общите принципи, свързани с 
обработването на лични данни, и до 
принципите за защита на данните на 
етапа на проектирането и по 
подразбиране. Данни може да се 
предават и от институциите или 
органите на Съюза на публични 
органи или организации в трети 
държави или на международни 
организации със съответните 
задължения или функции, 
включително въз основа на 
разпоредбите, които ще бъдат 
включени в административните 
договорености, като например 
меморандум за разбирателство, с 
които да се предоставят приложими 
и ефективни права за субектите на 
данни. Когато гаранциите са 
предвидени в административни 
договорености, които нямат 
задължителен характер, следва да се 
получи разрешение от Европейския 
надзорен орган по защита на данните.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят правилата по отношение на 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, както и правилата 
по отношение на свободното движение 
на лични данни между самите тях или 
до получатели, установени в Съюза и 
попадащи в обхвата на разпоредбите 
на Регламент (ЕС) 2016/67918 или на 
разпоредбите на националното право, 
приети съгласно Директива (ЕС) 

1. С настоящия регламент се 
определят правилата по отношение на 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, както и правилата 
по отношение на свободното движение 
на лични данни между самите тях или 
до получатели, установени в Съюза.
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2016/68019.

_________________

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 
– 88).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89 – 131).

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се 
защитават основни права и свободи на 
физическите лица, и по-специално 
тяхното право на защита на личните 
данни.

2. С настоящия регламент се 
защитават основни права и свободи на 
физическите лица, заложени в 
Хартата на основните свободи на ЕС,
и по-специално тяхното право на защита 
на личните данни.

Изменение 18
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент се 
прилага също така за агенциите на 
Съюза, извършващи дейности, които 
попадат в обхвата на част трета, 
дял V, глави 4 и 5 от ДФЕС, 
включително когато учредителните 
актове на тези агенции на Съюза 
установяват самостоятелен режим 
на защита на данните по отношение 
на обработването на лични данни от 
оперативен характер. Разпоредбите 
на настоящия регламент имат 
предимство пред противоречащите 
им разпоредби на учредителните 
актове на тези агенции на Съюза.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) точни и при необходимост да 
бъдат поддържани в актуален вид; 
трябва да се предприемат всички 
разумни мерки, за да се гарантира 
своевременното изтриване или 
коригиране на неточни или непълни 
лични данни, като се имат предвид 
целите, за които те са били събрани или
се обработват по-нататък („точност“);  
[бел. на преводача: текстът на 
Комисията е адаптиран поради 
несъответствие с версията на 
английски език]

г) точни и при необходимост да 
бъдат поддържани в актуален вид; 
трябва да се предприемат всички 
разумни мерки, за да се гарантира 
своевременното изтриване или 
коригиране на неточни или непълни 
лични данни, като се имат предвид 
целите, за които те се обработват 
(„точност“);

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие



AD\1136074BG.docx 19/34 PE605.974v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия, приложими за съгласието на 
деца във връзка с услугите на 
информационното общество

Условия, приложими за съгласието на 
дете във връзка с услугите на 
информационното общество

Обосновка

Този термин се използва също и в член 8 от Общия регламент относно защитата на 
данните и тук следва да се използва последователно.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се прилага член 5, 
параграф 1, буква г) във връзка с 
прякото предлагане на услуги на 
информационното общество на деца, 
обработването на данни на дете е 
законосъобразно, ако детето е поне на 
13 години. Ако детето е под 13 години, 
това обработване е законосъобразно 
само ако и доколкото такова съгласие е 
дадено или разрешено от носещия 
родителска отговорност за детето.

1. Когато се прилага член 5, 
параграф 1, буква г) във връзка с прякото 
предлагане на услуги на 
информационното общество на деца, 
обработването на данни на дете е 
законосъобразно, ако детето е поне на 16
години. Ако детето е под 16 години, това 
обработване е законосъобразно само ако и 
доколкото такова съгласие е дадено или 
разрешено от носещия родителска 
отговорност за детето.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на лични данни на 
получатели, които са различни от 
институции и органи на Съюза, 
установени са в Съюза и попадат в 
обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 
или Директива (ЕС) 2016/680

Предаване на лични данни на 
установени в Съюза получатели, които 
са различни от институции и органи на 
Съюза

Изменение 23
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е необходимо данните да бъдат 
предадени, предаването е 
пропорционално на целите си и няма 
основания да се предполага, че правата 
и свободите, както и законните интереси 
на субекта на данните могат да бъдат 
накърнени.

б) е абсолютно необходимо 
данните да бъдат предадени, като се 
имат предвид целите на получателя, 
както и това, че няма никакво 
основание да се предполага, че правата 
и свободите, както и законните интереси 
на субекта на данните могат да бъдат 
накърнени от предаването на 
поисканите данни или когато разумно 
може да се очаква по-нататъшното 
използване на личните данни от 
получателя.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обработването на лични данни, 
свързани с присъди и престъпления или 
със свързаните с тях мерки за сигурност,
въз основа на член 5, параграф 1 може 
да се извършва само когато е 
разрешено от правото на Съюза, в 
което може да са включени вътрешни 
правила, предвиждащо подходящи 
гаранции за правата и свободите на 
субектите на данни.

Обработването на лични данни, 
свързани с присъди и престъпления или 
със свързаните с тях мерки за сигурност 
въз основа на член 5, параграф 1, може 
да се извършва само ако е разрешено от 
правото на Съюза, предвиждащо 
подходящи гаранции за правата и 
свободите на субектите на данни.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на такава 
информация се окаже невъзможно или 
изисква несъразмерно големи усилия; 
по-специално за обработване на данни 

б) предоставянето на такава 
информация се окаже невъзможно или 
изисква несъразмерно големи усилия; 
по-специално за обработване на данни 
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за целите на архивирането в обществен 
интерес, за научни или исторически 
изследвания или за статистически цели 
или доколкото съществува вероятност 
задължението, посочено в параграф 1 от 
настоящия член, да направи невъзможно 
или сериозно да затрудни постигането 
на целите на това обработване;

за целите на архивирането в обществен 
интерес, за научни или исторически 
изследвания или за статистически цели 
или доколкото съществува вероятност 
задължението, посочено в параграф 1 от 
настоящия член, да направи невъзможно 
или сериозно да затрудни постигането 
на целите на това обработване. В тези 
случаи администраторът взема 
подходящи мерки за защита на 
правата, свободите и законните 
интереси на субекта на данните,
включително като предоставя 
информацията на разположение на 
обществеността;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правни актове, приети въз 
основа на Договорите, или, по въпроси, 
свързани с функционирането на 
институциите и органите на Съюза, 
вътрешни правила, установени от 
тези органи и институции, могат да 
ограничават прилагането на членове 14 
– 22, член 34 и член 38, както и на член 
4, доколкото неговите разпоредби 
съответстват на правата и задълженията, 
предвидени в членове 14 – 22, когато 
подобно ограничение е съобразено със 
същността на основните права и 
свободи и представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество с цел да се 
гарантират:

1. Правни актове, приети въз 
основа на Договорите, могат да 
ограничават прилагането на членове 14 
– 22 и член 38, както и на член 4, 
доколкото неговите разпоредби 
съответстват на правата и задълженията, 
предвидени в членове 14 – 22, когато 
подобно ограничение е съобразено със 
същността на основните права и 
свободи и представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество с цел да се 
гарантират:

Обосновка

Изменението има за цел да приведе в съответствие разпоредбите на настоящия 
регламент с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните след 
становище на ЕНОЗД.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вътрешната сигурност на 
институциите и органите на Съюза, 
включително сигурността на техните 
електронни съобщителни мрежи;

г) вътрешната сигурност на 
институциите и органите на Съюза, 
включително сигурността на техните 
информационно-технологични и
електронни съобщителни мрежи;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По-специално, всеки правен 
акт, посочен в параграф 1, съдържа 
специални разпоредби най-малко, 
където е целесъобразно, по 
отношение на:

а) целите на обработването или 
категориите обработване;

б) категориите лични данни;

в) обхвата на въведените 
ограничения;

г) мерките за предотвратяване 
на злоупотреби или незаконен достъп 
или предаване;

д) конкретизирането на 
администратора или категориите 
администратори;

е) сроковете за съхранение и 
приложимите мерки за защита, като 
се вземат предвид естеството, 
обхватът и целите на обработването 
или категориите обработване;

ж) рисковете за правата и 
свободите на субектите на данни; и
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з) правото на субектите на данни 
да бъдат информирани за 
ограничението, освен ако това може 
да бъде в противоречие с целта на 
ограничението.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадено ограничение не е 
предвидено в правен акт, приет въз 
основа на Договорите, или във 
вътрешно правило в съответствие с 
параграф 1, институциите и 
органите на Съюза могат да 
ограничават прилагането на членове 
14 – 22, член 34 и член 38, както и на 
член 4, доколкото неговите 
разпоредби съответстват на правата 
и задълженията, предвидени в членове 
14 – 22, ако подобно ограничение е 
съобразено със същността на 
основните права и свободи, що се 
отнася до конкретна операция по 
обработване, и представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество за 
гарантиране на една или повече от 
целите, посочени в параграф 1. 
Компетентното длъжностно лице по 
защита на данните се уведомява за 
това ограничение.

заличава се

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато личните данни се 
обработват за научни или исторически 
изследвания или за статистически цели, 

3. Когато личните данни се 
обработват за научни или исторически 
изследвания или за статистически цели, 
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в правото на Съюза, което може да 
включва вътрешни правила, могат да 
бъдат предвидени дерогации от правата, 
посочени в членове 17, 18, 20 и 23, при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 13, доколкото има 
вероятност тези права да направят 
невъзможно или сериозно да затруднят 
постигането на конкретните цели и 
посочените дерогации са необходими за 
постигането на тези цели.

в правото на Съюза може да бъдат 
предвидени дерогации от правата, 
посочени в членове 17, 18, 20 и 23, при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 13, доколкото има 
вероятност тези права да направят 
невъзможно или сериозно да затруднят 
постигането на конкретните цели и 
посочените дерогации са необходими за 
постигането на тези цели.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато личните данни се 
обработват за целите на архивирането в 
обществен интерес, в правото на Съюза, 
което може да включва вътрешни 
правила, могат да бъдат предвидени 
дерогации от правата, посочени в 
членове 17, 18, 20, 21, 22 и 23, при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 13, доколкото има 
вероятност тези права да направят 
невъзможно или сериозно да затруднят 
постигането на конкретните цели и 
посочените дерогации са необходими за 
постигането на тези цели.

4. Когато личните данни се 
обработват за целите на архивирането в 
обществен интерес, в правото на Съюза 
може да бъдат предвидени дерогации от 
правата, посочени в членове 17, 18, 20, 
21, 22 и 23, при спазване на условията и 
гаранциите, посочени в член 13, 
доколкото има вероятност тези права да 
направят невъзможно или сериозно да 
затруднят постигането на конкретните 
цели и посочените дерогации са 
необходими за постигането на тези 
цели.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 5.Вътрешните правила, 
посочени в параграфи 1, 3 и 4, трябва 
да са достатъчно ясни и точни и 
трябва да бъдат публикувани по 
подходящ начин.

заличава се
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако бъде наложено ограничение 
съгласно параграф 1 или 2, субектът на 
данните се информира в съответствие с 
правото на Съюза за основните 
причини, обосноваващи прилагането на 
ограничението, и за правото му да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

6. Ако бъде наложено ограничение 
съгласно параграф 1, субектът на 
данните се информира в съответствие с 
правото на Съюза за основните 
причини, обосноваващи прилагането на 
ограничението, и за правото му да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако бъде наложено ограничение 
съгласно параграф 1 или 2, субектът на 
данните се информира в съответствие с 
правото на Съюза за основните 
причини, обосноваващи прилагането на 
ограничението, и за правото му да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

7. Ако ограничение, наложено 
съгласно параграф 1, се използва за 
отказване на достъп на субекта на 
данните, при разглеждане на жалбата 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните го информира единствено за 
това дали данните са били правилно 
обработени и ако не са, дали са 
извършени необходимите корекции.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Предоставянето на 
информацията, посочена в параграфи 6 
и 7 и в член 46, параграф 2, може да 
бъде отложено, пропуснато или 
отказано, ако предоставянето би 

8. Предоставянето на 
информацията, посочена в параграфи 6 
и 7 и в член 46, параграф 2, може да 
бъде отложено, пропуснато или 
отказано, ако предоставянето би 
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премахнало ефекта от ограничението, 
наложено съгласно параграф 1 или 2.

премахнало ефекта от ограничението, 
наложено съгласно параграф 1.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Институциите и органите на 
Съюза могат да решат да съхраняват 
своите регистри на дейностите по 
обработване в централен регистър. В 
този случай те могат също да решат
да предоставят публичен достъп до този 
регистър.

5. Институциите и органите на 
Съюза съхраняват своите регистри на 
дейностите по обработване в централен 
регистър. От съображения за 
прозрачност те следва също така да 
предоставят публичен достъп до този 
регистър, така че засегнатото 
физическо лице да може да прави 
справки в него, без да се накърняват 
правата на други засегнати страни.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Субектите на данни следва да 
имат възможност да правят справки 
в централния регистър, посочен в 
член 5, чрез длъжностното лице по 
защита на данните към 
администратора.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Институциите и органите на Съюза 
следва да гарантират поверителността 
на електронните съобщения, по-

Институциите и органите на Съюза 
гарантират поверителността на 
електронните съобщения в 



AD\1136074BG.docx 27/34 PE605.974v02-00

BG

специално като гарантират 
сигурността на своите електронни 
съобщителни мрежи.

съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/ХХХХ.

Обосновка

Специалното законодателно предложение относно поверителността на 
електронните съобщения ще бъде регламент въз основа на предложение на 
Комисията COM(2017)0010, и в този смисъл последният следва да бъде посочен.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се

Указатели на потребителите

1. Личните данни, които се 
съдържат в указатели на 
потребителите, както и достъпът 
до такива указатели се ограничават 
до степента, която е строго 
необходима за специфичните цели на 
указателите.

2. Институциите и органите на 
Съюза предприемат всички 
необходими мерки за 
предотвратяване на използването за 
преки маркетингови цели на 
съдържащите се в тези указатели 
лични данни, независимо дали те са 
или не са обществено достъпни.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато акт, посочен в параграф 1, 
има особено значение за защита на 
правата и свободите на физическите 
лица по отношение на обработката на 

2. Когато акт, посочен в параграф 1, 
има особено значение за защита на 
правата и свободите на физическите 
лица по отношение на обработката на 
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лични данни, Комисията може също 
така да се консултира с Европейския 
комитет по защита на данните. В тези 
случаи Европейският надзорен орган по 
защита на данните и Европейския 
комитет по защита на данните 
координират работата си с оглед на 
издаването на съвместно становище.

лични данни, Комисията също така се 
консултира с Европейския комитет по 
защита на данните. В тези случаи 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните и Европейския комитет по 
защита на данните координират 
работата си с оглед на издаването на 
съвместно становище.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде член на 
персонала на институцията или органа 
на Съюза или да изпълнява задачите 
въз основа на договор за услуги.

4. Длъжностното лице по защита на 
данните е член на персонала на 
институцията, органа, службата или 
агенцията на Съюза.

Обосновка

Възлагането на функциите на длъжностно лице по защита на данните на външни 
изпълнители не изглежда подходящо за институция на Съюза.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) гарантира, че операциите по 
обработка не засягат неблагоприятно 
основните права и свободи на 
субектите на данни.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Предаване на лични данни на 
трета държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
Комисията е решила в съответствие с 
член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
2016/679, че въпросната трета държава, 
територия, или един или повече 
конкретни сектори в тази трета държава, 
или въпросната международна 
организация осигуряват адекватно ниво 
на защита и че личните данни се 
предават единствено за да стане 
възможно изпълнението на задачи от 
компетенциите на администратора.

1. Предаване на лични данни на
трета държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
Комисията е приела акт за изпълнение
в съответствие с член 45, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2016/679, в който се 
посочва, че въпросната трета държава, 
територия, или един или повече 
конкретни сектори в тази трета държава, 
или въпросната международна 
организация осигуряват адекватно ниво 
на защита и че личните данни се 
предават единствено за да стане 
възможно изпълнението на задачи от 
компетенциите на администратора. В 
акта за изпълнение се предвижда 
механизъм за периодичен преглед най-
малко веднъж на четири години, при 
който се отчитат всички имащи 
отношение промени в третата 
държава или международната 
организация. В акта за изпълнение се 
посочва териториалният и 
секторният обхват на приложението 
му и се указва надзорният орган. 
Прилага се глава V от Регламент (ЕС) 
2016/679.

Обосновка

Правилата за предаване на лични данни към трети държави или институции на 
трети държави трябва да бъдат съгласувани със съответните правила в Общия 
регламент относно защитата на данните, за да не се създават празноти или правни 
несъответствия. По-конкретно следва да се подчертае механизмът за преглед.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският надзорен орган по 
защита на данните се назначава с общо 
съгласие от Европейския парламент и 
Съвета за срок от пет години въз основа 
на съставен от Комисията списък 
след публично отправена покана за 

1. Европейският надзорен орган по 
защита на данните се назначава с общо 
съгласие от Европейския парламент и 
Съвета за срок от пет години въз основа 
на списък, съставен съвместно от 
Европейския парламент, Съвета и 
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представяне на кандидатури. Поканата 
за представяне на кандидатури 
предоставя възможност на всички 
заинтересовани страни в Съюза да 
представят своите кандидатури. 
Списъкът на кандидатите, съставен от 
Комисията, е публичен. Въз основа на 
списъка, съставен от Комисията,
компетентната комисия на Европейския 
парламент може да реши да проведе 
изслушване, за да получи възможност да 
изрази предпочитанията си.

Комисията, след публично отправена 
покана за представяне на кандидатури. 
Поканата за представяне на 
кандидатури предоставя възможност на 
всички заинтересовани страни в Съюза 
да представят своите кандидатури. 
Списъкът на кандидатите е публичен и 
се състои най-малко от петима 
кандидати. Компетентната комисия на 
Европейския парламент може да реши 
да проведе изслушване на 
кандидатите, за да получи възможност 
да изрази предпочитанията си.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съставеният от Комисията 
списък, от който се избира 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните, се състои от лица, чиято 
независимост не подлежи на съмнение и 
за които е признато, че притежават 
необходимите опит и умения, за да 
изпълняват задълженията на 
Европейски надзорен орган по защита 
на данните, например поради това, че 
работят или са работили в надзорните 
органи, създадени по силата на член 41 
от Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Списъкът, съставен съвместно
от Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, от който се избира 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните, се състои от лица, чиято 
независимост не подлежи на съмнение и 
за които е признато, че притежават
експертни знания в областта на 
защитата на данните, както и
необходимите опит и умения, за да 
изпълняват задълженията на 
Европейски надзорен орган по защита 
на данните, например поради това, че 
работят или са работили в надзорните 
органи, създадени по силата на член 41 
от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случаите, когато субектът 
на данните е дете, държавите членки 
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предвиждат специфични предпазни 
мерки, по-специално по отношение на 
правната помощ.

Обосновка

Децата могат да бъдат по-уязвими от възрастните и за гарантиране на правата на 
децата в държавите членки следва да бъдат предвидени специални предпазни клаузи, 
по-специално по отношение на правната помощ.

Изменение 47

Предложение за регламент
Глава ІX а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IXа

Член 70а

Клауза за преразглеждане

1. Не по-късно от 1 юни 2021 г. и 
на всеки пет години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент доклад относно 
прилагането на настоящия 
регламент, придружен, ако е 
необходимо, от подходящи 
законодателни предложения.

2. В последващата оценка, 
посочени в параграф 1, се обръща 
особено внимание на 
целесъобразността на обхвата на 
настоящия регламент и 
съгласуваността му с други 
законодателни актове в областта на 
защитата на данни и се оценява по-
специално прилагането на глава V от 
настоящия регламент.

3. Не по-късно от 1 юни 2021 г. и 
на всеки пет години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент доклад относно 
прилагането на глава VІІІ от 
настоящия регламент и на 
приложените наказателни мерки и 
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санкции.

Обосновка

С оглед на по-доброто законотворчество и по-специално на ефективното използване 
на последващите оценки, за да се обхване целият законодателен цикъл, е от особен 
интерес да се проследи транспонирането, прилагането и изпълнението на правото на 
ЕС и в по-общ план да се наблюдава въздействието, функционирането и 
ефективността на неговото законодателство. На тази цел служи една всеобхватна 
клауза за преразглеждане, с която се определя изискване за подходяща оценка на 
изпълнението на регламента, неговото приложно поле и предвидената дерогация от 
правомощия, както и установяването на пропорционални задължения за докладване.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 72 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 72а

Преглед на правните актове на Съюза

В срок до 25 май 2021 г. Комисията 
извършва преглед на други правни 
актове, приети въз основа на 
Договорите, които регулират 
обработката на личните данни, по-
специално от страна на агенциите, 
създадени съгласно част трета, дял V, 
глави 4 и 5 от ДФЕС, за да направи 
оценка на необходимостта от 
привеждането им в съответствие с 
настоящия регламент и когато е 
уместно, да направи необходимите 
предложения за изменение на тези 
актове, така че да се осигури 
съгласуван подход към защитата на 
личните данни в обхвата на 
настоящия регламент.
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