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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства категорично настоящия регламент и неговата цел за още по-
голямо хармонизиране на защитата на данните в Европейския съюз (ЕС).

Настоящото становище има следната цел: явно е, че защитата на европейско равнище 
на данните за наетите лица не може да бъде уредена цялостно в един член. Целта на 
докладчика е да бъдат създадени определени основополагащи стълбове. По отношение 
на осъществяването на един истински европейски пазар на труда и единен пазар при 
една от следващите стъпки би могло да се помисли за това, да се уреди на европейско 
равнище защитата на данните за наетите лица. Това би било възможно на основание 
член 288 от ДФЕС.

Макар голяма част от обработката на данни в ЕС да е свързана с трудови 
правоотношения, защитата на данните за наетите лица има ограничено място в 
регламента. Освен това, поради нивото на абстракция на регламента, често е трудно 
правилата да бъдат подходящо тълкувани в контекста на трудовите правоотношения.

От гледна точка на докладчика предизвикателствата към защитата на данните за 
наетите лица в настоящия регламент най-добре могат да бъдат взети предвид чрез 
ограничаване на прилагането на член 82. Той дава възможност за разширяване на 
съдържанието и обединяване на различните членове на регламента, имащи отношение 
към защитата на данните за наетите лица.

Относно член 82, параграф 1 и съображение 124

В сегашния си стадий и по-специално в областта на защитата на данните за наетите 
лица настоящият регламент може да предложи само минимална защита. Всяка държава 
членка трябва и занапред да има възможността да определя по-благоприятни стандарти 
за служителите извън предвиденото в регламента. Освен това определянето на такива 
стандарти трябва да бъде възможно в процедура на колективно договаряне. 
Формулировката „в рамките на настоящия регламент“ следва да се отхвърли поради 
няколко причини. На първо място, тя е в противоречие с общото изключване от 
приложното поле на член 82, който разглежда изключенията, и в съчетание с 
предложените от Комисията в член 82 делегирани актове може да доведе до една 
изключително непрозрачна ситуация. Второ, в най-лошия случай това би могло да 
означава, че държавите членки не могат да приемат други правила. И накрая, тази 
формулировка изглежда избрана произволно, тъй като при други клаузи за изключение, 
напр. в областта на медиите, не съществува такова ограничение. 

Относно член 82, параграф 1б

Поради факта, че досега Комисията не е представила свое предложение относно 
защитата на данните за наетите лица, и като се има предвид ограниченият брой точки в 
регламента относно защитата на данните за наетите лица, необходимо е да бъдат 
определени някои общоевропейски минимални стандарти за нивото на защита. 
Представените тук четири подточки не представляват изчерпателен списък, а следва да 
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се разглеждат като основополагащи стълбове за подробно европейско право в областта 
на защитата на данните.

Относно член 82, параграф 1в

Длъжностното лице по защита на данните има роля, която е от огромно значение. 
Поради това следва да е напълно ясно, че той трябва да изпълнява своите задачи без 
страх от натиск или външно влияние и в интерес на служителите. Поради това би било 
уместно да се предвиди особена защита срещу уволнение и забрана за дискриминация.

Относно член 82, параграф 1д и съображение 124а

Предложението на Комисията не конкретизира в достатъчна степен правилата за 
предаване на данни в рамките на група от предприятия в ЕС. Настоящите изменения 
имат за цел да се поправи този пропуск, като бъдат защитени интересите на 
служителите.

Относно член 82, параграф 1е и съображение 34

Пълното изключване на съгласието като валидно правно основание за обработка на 
личните данни няма да даде желания резултат в областта на трудовите 
правоотношения. Поради това докладчикът предлага, дори в ситуации на неравновесие 
между страните, съгласието да бъде възможно като валидно правно основание, ако то е 
насочено към благоприятни правни и икономически последствия за служителя.

Относно член 82, параграф 3

По мнението на докладчика делегираните актове следва да имат приложение само 
когато нематериални части от настоящия регламент трябва да бъдат адаптирани бързо 
и гъвкаво към нововъведения от техническо естество и такива, свързани с техниката на 
безопасност. Досега това беше формулирано твърде широко в предложението на 
Комисията. Освен това е необходимо с делегирани актове да може да се урежда не само 
параграф 1, но и новият параграф 1в.

Относно член 82, параграф 3а 

Тази клауза за преразглеждане позволява повторна оценка.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност в правомощията 
между субекта на данни и 
администратора. Такъв по-специално е 
случаят, когато субектът на данните е в 
положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. В контекста 
на трудовото правоотношение 
обработването на данни 
представлява изключение, когато е 
насочено предимно към благоприятни 
за служителя правни или 
икономически последствия. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 75
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо. 
Обработването се извършва от 
юридическо лице и е свързано с повече 
от 250 субекти на данни годишно. 

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо,
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в рамките на 
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост.

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. За да се 
уреди обработването на личните данни 
на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост, в съответствие с 
правилата и минималните 
стандарти, определени в настоящия 
регламент. Ако в съответната 
държава членка е предвидено правно 
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основание за уреждане на въпросите, 
свързани с трудовото 
правоотношение, чрез договореност 
между представители на 
служителите и ръководството на 
предприятието или в случая на група 
предприятия — на предприятието, 
контролиращо групата (колективна 
договореност), или въз основа на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 май 
2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура 
за информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение 
и групи предприятия с общностно 
измерение1, обработването на лични 
данни в контекста на трудовото 
правоотношение може също така да 
бъде уредено и чрез такава 
договореност; в този конкретен 
случай има възможност за дерогации 
и изключения в съответствие с 
националното право и практики. 
________________
1 ОВ L 122, 16.5.2009 г. стр. 28.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 124 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124а) С цел защита на интересите 
на предприятието, които са в 
непосредствена връзка с трудовото 
правоотношение, се допуска също 
така предаването и обработването 
на данни за наетите лица в рамките 
на групата предприятия. 
Подлежащите на защита интереси 
на съответното лице не следва да 
оказват влияние върху това. Данните 
за наетите лица обхващат всички 
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видове лични данни на съответното 
лице, които са в непосредствена 
връзка с трудовото правоотношение. 
Правилата, определени в член 82, 
параграф 1д, вземат под внимание 
разпространената практика за 
обработване на данни на наетите 
лица в групите предприятия.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Настоящият регламент се 
прилага за обработването на лични 
данни на субекти на данни, които не 
пребивават в Съюза, от 
администратор или обработващ
лични данни, който е установен в 
Съюза, посредством икономическите 
им дейности в трета(и) държава(и).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-
специално когато субектът на данните е 
дете. Това не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора или на третата 
страна, или третите страни, на 
които се разкриват данните, освен 
когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните, които изискват защита на 
личните данни, по-специално когато 
субектът на данните е дете. Това не се 
прилага за обработването на данни, 
което се извършва от публични органи 
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при изпълнението на техните задачи.

Обосновка

За да може системата за колективно договаряне да функционира правилно, 
профсъюзите трябва да имат възможността да следят за спазването на 
колективните споразумения. Днес това се извършва в съответствие с член 7, буква е) 
от Директива 95/46/ЕО. Член 7, буква е) признава законния интерес на дадена трета 
страна да обработва лични данни. На работодателя се гледа най-вече като на 
администратор, а на профсъюза като на трета страна.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
условията, посочени в параграф 1, 
буква е), за различните сектори и 
ситуации на обработване на данни, 
включително по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете.

заличава се

Обосновка

Разпоредбите за законосъобразност на обработването представляват същината на 
правилата за защита на данните. Тъй като разпоредбите относно делегираните 
актове трябва да се ограничат само до несъществени елементи от регламента, 
параграф 5 следва да се заличи.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
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мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като 
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

мнения, религия или убеждения, 
членство и дейност в професионални 
съюзи, като и обработването на 
генетични данни или данни, свързани 
със здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, администраторът 
информира субекта на данните, в 
допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, за източника на 
личните данни.

3. Когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, администраторът 
информира субекта на данните, в 
допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, за източника на 
личните данни. Това включва данни, 
получени незаконно от трета страна 
и предадени на администратора.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. При спазването на изискванията 
за данните по настоящия регламент, 
по-специално защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот още при проектирането, 
разпоредбите на параграфи 4 и 6 от 
настоящия член не променят 
правото на публичните органи да 
съхраняват данни за документални 
свидетелства за хронологията на 
дадено досие.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където
се обработването на лични данни е само 
вторична дейност спрямо основните 
дейности.

б) предприятие или организация, при 
които обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.

Обосновка

Ограничението за 250 служители поставя работодателите в неравностойно 
положение, дискриминиращо е спрямо по-големите предприятия и по никакъв начин не 
е необходимо за постигането на целта. Броят на служителите няма отношение към 
обема или вида на личните данни, съхранявани от организацията. Малка организация 
със само няколко служители може да контролира огромен обем от делегирани лични 
данни и обратно. Освен това ограничението трудно се тълкува във всички аспекти.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят, след 
одобрението на органа, 
представляващ интересите на 
работещите в предприятието,
длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура или от 
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тяхно име; или

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от
предприятие, в което работят 250
души или повече; или

б) обработването се извършва от
юридическо лице и се отнася за повече 
от 250 субекти на данни годишно; или

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обработваните данни са от 
изключително чувствително 
естество, например медицински 
данни; или

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група организации, посочени в
параграф 1, букви а) и б), могат да 
назначат едно-единствено длъжностно 
лице по защита на данните, когато 
това се отнася за една юрисдикция.

Обосновка

В днешно време в много области публичните органи действат под формата на 
квазипредприятия. Регламентът не следва да забранява възможността да се назначи 
едно-единствено длъжностно лице по защита на данните за група, състояща се 
едновременно от субекти от публичния и частния сектор.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 82 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обработване на данни в контекста на 
трудово правоотношение

Минимални стандарти за обработване 
на данни в контекста на трудово 
правоотношение

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент
държавите членки могат да приемат 
със закон специални разпоредби, с 
които се урежда обработването на 
личните данни на наетите лица по 
трудово правоотношение, по-специално 
за целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

1. В съответствие с правилата на 
настоящия регламент и като вземат 
предвид принципа на 
пропорционалността, държавите 
членки могат посредством правни 
разпоредби да уреждат обработването 
на личните данни на наетите лица по 
трудово правоотношение, по-специално, 
но не само за целите на набирането на 
персонал и кандидатстването за 
работа в рамките на групата от 
предприятия, изпълнението на 
трудовия договор, включително 
изпълнението на задълженията, 
установени със закон и с колективни 
споразумения, споразумения в рамките 
на предприятието и колективни 
споразумения в съответствие с 
националното право и практики,
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.
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Нивото на защита не трябва да бъде 
под предвиденото в настоящия 
регламент. Независимо от 
предходното изречение, когато 
решенията по уредбата се вземат 
чрез договореност между 
представители на служителите и 
ръководството на предприятието 
или в случая на група предприятия —
на предприятието, контролиращо 
групата, нивото на защита не трябва 
да бъде значително под предвиденото 
в настоящия регламент. 
Не се засяга правото на държавите 
членки или на социалните партньори 
посредством колективните 
споразумения да приемат по-
благоприятни за служителите 
защитни разпоредби във връзка с 
обработката на лични данни в 
контекста на трудовите 
правоотношения.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Целта на обработването на 
подобни данни трябва да бъде пряко 
свързана с причината за тяхното 
събиране и да остане в контекста на 
трудовото правоотношение. Не се 
позволява профилиране или 
използване за странични цели. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в параграф 1 правни 
разпоредби на държавите членки 
обхващат най-малко следните 
минимални стандарти:
а) не се допуска обработването на 
данни за наетите лица без знанието 
на служителя; независимо от 
първото изречение държавите членки 
могат да предвидят със закон, при 
условие за определяне на подходящи 
срокове за заличаване на данните, 
допускането на такава обработване в 
случаите, когато фактите, които 
трябва да бъдат документирани, 
дават основание за подозрение, че в 
рамките на трудовото 
правоотношение служителят е 
извършил престъпление или друго 
сериозно нарушение на задълженията 
си, събирането на данни е необходимо 
за разкриването му и начинът и 
обемът на събиране на данните са 
пропорционални; частният и 
личният живот на служителя се 
защитава при всички обстоятелства; 
събирането на доказателства се 
извършва от компетентните органи;
б) забранява се открито оптично-
електронно и/или открито 
акустично-електронно наблюдение на 
публично недостъпните части от 
предприятието, които служат преди 
всичко за дейности от личния живот 
на служителите, по-специално 
санитарни помещения, съблекални, 
помещения за почивка и спални 
помещения; тайно наблюдение не се 
допуска при никакви обстоятелства;
в) ако предприятията или органите 
събират или обработват лични данни 
в рамките на медицински прегледи 
и/или тестове за годност, те трябва 
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да уведомят предварително 
кандидата или служителя за какви 
цели ще бъдат използвани данните и 
да гарантират, че след това ще му ги 
съобщят и при поискване ще му ги 
разяснят заедно с резултатите; 
принципно се забранява събирането 
на данни за целите на генетични 
тестове и анализи;
г) въпросът за това, дали и доколко се 
разрешава използването на телефон, 
електронна поща, интернет и други 
телекомуникационни услуги за частни 
нужди, може да се урежда чрез 
колективна договореност; ако не 
съществува възможност за уреждане 
чрез колективна договореност, 
работодателят се договаря 
съответно за това непосредствено 
със служителя; доколкото е 
разрешено лично ползване, 
обработването на съответните 
данни от комуникационния трафик се 
допуска по-специално за гарантиране 
на сигурността на данните, за 
осигуряване на правилното 
функциониране на 
телекомуникационната мрежа и 
телекомуникационните услуги, както 
и за отчитане; независимо от 
третото изречение държавите 
членки могат да предвидят със закон, 
при условие за определяне на 
подходящи срокове за заличаване на 
данните, допускането на такава 
обработка в случаите, когато 
фактите, които трябва да бъдат 
документирани, дават основание за 
подозрение, че в рамките на трудово 
правоотношение служителят е 
извършил престъпление или друго 
сериозно нарушение на задълженията 
си, събирането на данни е необходимо 
за разкриването му и начинът и 
обемът на събиране на данните са 
пропорционални; частният и 
личният живот на служителя се 



AD\927511BG.doc 17/22 PE498.045v02-00

BG

защитават при всички 
обстоятелства; събирането на 
доказателства се извършва от 
компетентните органи;
д) личните данни на служителите, 
преди всичко чувствителни данни, 
като политическа ориентация, 
членство и дейност в професионални 
съюзи не могат по никакъв начин да се 
използват за включването на 
служители в т. нар. „черни списъци“, 
проучването им или за 
възпрепятстване на бъдещото им 
наемане на работа; Обработването, 
използването в контекста на трудово 
правоотношение, изготвянето и 
предаването на „черни списъци“ на 
служители се забранява. Държавите 
членки извършват проверки и 
приемат подходящи санкции, за да 
гарантират ефективното прилагане 
на тази точка. 

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В допълнение към разпоредбите на 
глава ІV, раздел 4 длъжностното лице 
по защита на данните се ползва с 
особена защита срещу уволнение при 
изпълнение на своите задължения и 
не може да бъде подлагано на 
дискриминация. Освен това органите 
и предприятията гарантират, че в 
съответствие с член 36, параграф 2 
длъжностното лице по защита на 
данните може да осъществява 
дейността си независимо и има 
достъп до обучение, като 
съответните разходи се поемат от 
администратора и/или обработващия 
лични данни. Когато предприятията 
са разположени в повече от една 
държава членка, във всяка от тези 
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държави членки всички служители 
във всяка от тези държави членки 
имат лесен достъп до длъжностното 
лице по защита на данните. 
В допълнение към разпоредбите, 
съдържащи се в глава ІV, раздел 4, на 
длъжностното лице по защита на 
данните се осигурява необходимото 
време да изпълни съответните си 
задължения, ако те са в допълнение 
към основните му задачи. При 
назначаването на длъжностното 
лице по защита на данните се 
извършават консултации с 
националните работнически съвети и 
европейския работнически съвет и им 
се осигурява постоянно съвещателно 
право. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Без да се засягат правата за 
получаване на информация и участие 
в управлението на предприятието 
съгласно националното трудово 
право, органът, представляващ 
интересите на работещите, и 
европейският работнически съвет 
имат следните права:
а) право на участие при вземането на 
решение относно определянето на 
длъжностното лице за защита на 
данните в предприятието (член 35 и 
сл.);
б) право на редовни консултации и 
информация от страна на 
длъжностното лице по защита на 
данните в предприятието;
в) право на представителство на 
засегнати служители пред редовен 
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национален съд (член 73), както и 
възможност за групов иск (член 75);
г) право на участие при вземането на 
решение относно формулирането на 
задължителните фирмени правила 
(член 43).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Допуска се предаването и 
обработването на лични данни за 
наетите лица между предприятия 
със самостоятелна правосубектност 
в рамките на група предприятия и от 
специалисти, предоставящи правни и 
данъчни консултации, доколкото 
това има отношение към дейността 
на предприятието и се използва за 
изпълнението на специфичните 
работни операции и 
административни процедури и 
доколкото не е в противоречие с 
подлежащи на защита интереси на 
съответното лице. Ако предаването 
на данни за наетите лица се извършва 
в трета държава и/или в 
международна организация, се 
прилага глава V.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Член 7, параграф 4 не се прилага, 
когато обработването на данните е 
насочено към благоприятни за 
служителя правни или икономически 
последствия.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в своето 
право, които приема съгласно 
параграф 1, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези правни разпоредби, 
които приема съгласно параграфи 1 и 
1б, най-късно до датата, посочена в 
член 91, параграф 2, и я уведомява 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 82 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за гаранциите при 
обработването на лични данни за
целите, посочени в параграф 1.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 
изключително с цел допълнително 
уточняване на критериите и 
изискванията за гарантиране
прилагането на най-новите 
технически стандарти и стандарти, 
свързани с техниката на сигурност, 
по отношение на обработването на 
лични данни по отношение на целите, 
посочени в параграфи 1 и 1в. При това 
се вземат предвид разходите и 
ползите от внедряването, свързаните 
с обработването рискове, както и 
съответната необходимост от 
защита на данните.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По предложение на Комисията 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат член 82 най-късно 
2 години след посочената в член 91, 
параграф 2 дата. Те вземат решение 
относно това предложение в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 294 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
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