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Изменение 11
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Личните данни на 
служителите, преди всичко 
чувствителни данни, като 
политическа ориентация, членство и 
дейност в професионални съюзи, се 
защитават съгласно членове 8, 12 и 28 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз и членове 8 и 11 от 
Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи и не 
трябва по никакъв начин да се 
използват за включването на 
служители в така наречени „черни 
списъци“, които да се разкриват на 
други предприятия с цел ощетяване 
на определени служители.

Or. de

Изменение 12
Sari Essayah

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Вместо предложената разпоредба законодателството относно защитата на 
данните следва да гарантира, че субектът на данни има свободата да реши дали да 
даде съгласието си за обработване на данните му или не. Освен това следва да 
съществува възможност за даване на съгласие за обработване на лични данни в 
рамките на трудовите правоотношения, ако обработването на данните е без особено 
значение за служителя.

Изменение 13
Nadja Hirsch

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 

(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 
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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.

трудово правоотношение. В трудовото 
правоотношение обработването на 
данни представлява изключение, 
когато е насочено към предимно 
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.

Or. de

Изменение 14
Evelyn Regner

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 

(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. В 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 
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свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

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.

Or. de

Изменение 15
Martin Kastler

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 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, освен ако 
обработването е насочено към 
благоприятни за съответното лице 
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.

Or. de
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Изменение 16
Paul Murphy

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 между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например такъв е по-
специално случаят, когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение.
Следователно съгласието не следва да
предоставя правно основание за 
обработване на лични данни 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.

Or. en

Изменение 17
Evelyn Regner

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, което обработва лични 
данни на повече от 20 души, 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. За да 
се гарантира независимостта на 
длъжностните лица по защита на 
данните, те следва да се ползват с 
особена защита срещу уволнение и 
дискриминация в рамките на своята 
дейност, както и да бъдат 
определяни само след одобрението на 
органа, представляващ интересите на 
работниците в предприятието; освен 
това длъжностните лица по защита 
на данните следва да получават 
възможност за редовно повишаване 
на квалификацията във връзка със 
своята дейност, като свързаните с 
това разходи са за сметка на 
администратора и/или на 
обработващия данни.

Or. de

Изменение 18
Nadja Hirsch
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Предложение за регламент
Съображение 75

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 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. 
Обработването се извършва от 
юридическо лице и е свързано с повече 
от 250 субекти на данни годишно.

Or. de

Изменение 19
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Съображение 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

(123) Обработването на лични данни за 
здравословното състояние може да е 
необходимо по причини от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве без съгласието на субекта на 
данните. В този контекст понятието 
„обществено здраве“ следва да се 
тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1338/2008 на Европейския парламент 

(123) Обработването на лични данни за 
здравословното състояние може да е 
необходимо по причини от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве без съгласието на субекта на 
данните. В този контекст понятието 
„обществено здраве“ следва да се 
тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1338/2008 на Европейския парламент 
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и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно статистиката на Общността в 
областта на общественото здраве и 
здравословните и безопасни условия на 
труд и означава всички елементи, 
свързани със здравето, а именно здравно 
състояние, заболеваемост и 
инвалидност, решаващи фактори, които 
оказват влияние върху това здравно 
състояние, нужди на здравното 
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 
лични данни за здравословното 
състояние по причини от обществен 
интерес не следва да води до 
обработването на лични данни за други 
цели от трети страни като работодатели, 
застрахователни дружества или банки.

и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно статистиката на Общността в 
областта на общественото здраве и 
здравословните и безопасни условия на 
труд и означава всички елементи, 
свързани със здравето, а именно здравно 
състояние, заболеваемост и 
инвалидност, решаващи фактори, които 
оказват влияние върху това здравно 
състояние, нужди на здравното 
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 
лични данни за здравословното 
състояние по причини от обществен 
интерес не следва да води до 
обработването на лични данни за други 
цели от трети страни като работодатели, 
застрахователни дружества или банки, 
освен в случаите, когато те участват 
в организирането и изпълнението на 
системата за социална сигурност.

Or. en

Обосновка

В някои европейски държави членки трети страни участват в организирането и 
изпълнението на системата за социална сигурност. Поради това е необходимо те да 
могат да обработват лични данни за цели, различни от общественото 
здравеопазване.

Изменение 20
Sari Essayah

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 

(124) С цел да се уреди обработването 
на личните данни на служителите в 
контекста на трудовите 
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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.

правоотношения, държавите членки 
следва да могат да приемат чрез 
правни разпоредби специални правила 
за обработването на личните данни в 
сектора на трудовата заетост.
Обработването на личните данни в 
контекста на трудовите правоотношения 
следва да отговаря на условията за 
изключване от изискванията на 
настоящия регламент. Ето защо, при 
приемането чрез правни разпоредби 
на специални правила за обработването 
на лични данни в контекста на 
трудовите правоотношения, 
държавите членки могат да приемат 
правни разпоредби, които следва да 
определят изключения и дерогации. 
Следва също така държавите членки 
да могат да предвидят, че 
дейностите, посочени в член 82, 
параграф 1, могат да бъдат 
определени също така чрез 
колективни споразумения, договорени 
и сключени от социалните партньори 
на национално равнище.

Or. en

Изменение 21
Martin Kastler

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 

(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 
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закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост.

закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост, като се 
гарантира спазването на 
определените с настоящия регламент 
нива на защита. Ако в съответната 
държава членка съществува правно 
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), обработването на 
лични данни в контекста на 
трудовите правоотношения следва 
също така да може да бъде уредено и 
чрез такава договореност. Същото се 
отнася и за договорености 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 измерение. 
Това не засяга основните разпоредби 
относно личните права на наетите 
лица.

Or. de

Изменение 22
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
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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.

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 да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост, като се 
гарантира спазването на 
определените с настоящия регламент 
стандарти. Ако в съответната 
държава членка е предвидено правно 
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.
__________________
1 OВ L 122, 16.5.2009 г., стp. 28.

Or. de

Изменение 23
Ole Christensen
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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. 
Държавите членки следва да могат да 
уреждат обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения по закон 
или чрез колективно споразумение в 
съответствие с националните 
практики за регулиране на личните 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения между 
представители на работодателите и 
работниците. Подобни колективни 
споразумения могат също да уреждат 
обработването на лични данни и да 
бъдат основен правен инструмент за 
страните по споразумението. 
Регламентът не следва да налага 
ограничения на колективните 
споразумения. Ако в съответната 
държава членка съществува правно 
основание за уреждане на въпросите, 
свързани с трудовите 
правоотношения, чрез споразумение 
между представители на 
служителите и ръководството на 
предприятието или в случая на група 
предприятия — на предприятието, 
контролиращо групата (колективно 
споразумение), 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 
измерение, обработването на лични 
данни в контекста на трудовите 
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правоотношения следва също така да 
може да бъде уредено и чрез подобно 
споразумение.

Or. en

Обосновка

В текста следва изрично да се определи, че колективните споразумения между 
представителите на работодателите или на служителите могат също да уреждат 
обработването на личните данни в контекста на трудовите правоотношения и 
могат да бъдат основният уреждащ правен инструмент за страните по тези 
споразумения.

Изменение 24
Evelyn Regner

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. Ето защо,
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат въз основа на 
определените в настоящия регламент 
минимални стандарти да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост. Обработването 
на лични данни в контекста на 
трудовите правоотношения може 
също така да бъде уредено и чрез 
колективна договореност, доколкото 
се гарантира, че нивото на защита за 
служителите не е под предвиденото в 
настоящия регламент.

Or. de
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Изменение 25
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 124a (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. Това не 
трябва да бъде в противоречие с 
подлежащи на защита интереси на 
съответното лице. Данните за 
наетите лица обхващат всички 
видове лични данни на съответното 
лице, които са в непосредствена 
връзка с трудовото правоотношение. 
Разпоредбата в член 82, параграф 4 
взема под внимание 
разпространената практика за 
обработване на данни на наетите 
лица в групите предприятия.

Or. de

Изменение 26
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (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 
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лични данни, който е установен в 
Съюза, посредством икономическите 
им дейности в трета(и) държава(и).

Or. en

Изменение 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. 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).

Or. en

Изменение 28
Olle Ludvigsson

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

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 

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 
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изпълнението на техните задачи. прилага за обработването на данни, 
което се извършва от публични органи 
при изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

За да може системата за колективно договаряне да функционира правилно, 
профсъюзите трябва да имат възможността да следят за спазването на 
колективните договорености. 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 29
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е пряко 
необходимо за трудовото 
правоотношение на служителя и 
данните са свързани с управление на 
правата и задълженията на 
страните по правоотношението или 
с придобивките, които 
администраторът предоставя на 
служителя или които възникват 
поради специфичното естество на 
съответната работа.

Or. en

Обосновка

Работодателят следва да обработва лични данни на служителя, ако обработването е 
пряко необходимо за трудовото правоотношение на служителя. Нуждата от 
обработване може да произлиза от органи, клиенти, работната среда или 
управлението на персонала. Обработването трябва да бъде необходимо за трудовото 
правоотношение и данните да бъдат свързани с управление на правата и 
задълженията на страните или с придобивките, които администраторът 
предоставя на служителя, или да възникват поради специфичното естество на 
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работата.

Изменение 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Данните не се използват срещу 
субекта на данни при дисциплинарна
процедура или за включването му в 
черен списък, проучването му или за 
възпрепятстване на бъдещото му 
наемане на работа.

Or. en

Изменение 31
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―еа). Това се 
отнася по-специално за всяка промяна 
на клаузите и общите условия на 
договор.

Or. en

Обосновка

Няма основание да се ограничава правната основа за допълнителното обработване 
само до параграф 1, букви а)—д). Ако допълнителното обработване не е съвместимо с 
целта, поради която са били събрани личните данни, за обработването трябва да е 
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налице поне едно от правните основания, посочени в параграф 1, букви а)―еа).

Изменение 32
Sari Essayah

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбите за законосъобразност на обработването образуват 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 33
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне, нито засяга 
законосъобразността на 
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обработването на данни на други 
основания, посочени в член 6, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че ако субектът на данните оттегли своето съгласие, 
администраторът има възможността да установи последващото обработване на 
данните на алтернативно основание за обработване, ако са изпълнени съответните 
разпоредби.

Изменение 34
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 
налице значителна 
неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Забраната да се основава обработването на данните на съгласие, когато съществува 
значителна неравнопоставеност между позицията на субекта на данните и 
администратора, е твърде наивна. Разпоредбата възпрепятства също така 
свободата на волята на субекта на данните и неговата способност да взема решения 
относно обработването на личните му данни. Вместо предложената разпоредба 
законодателството относно защитата на данните следва да гарантира, че субектът 
на данни има свободата да реши дали да даде съгласието си за обработване на 
данните му или не.

Изменение 35
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора. Това не следва да 
засяга правото на работодателя да 
обработва данни въз основа на дадено 
от служителя съгласие, нито 
правото на публични органи да 
обработват данни въз основа на 
дадено от гражданите съгласие.

Or. en

Изменение 36
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора. Не е налице 
значителна неравнопоставеност, ако 
обработването на данни очевидно има 
за цел законово или финансово изгодни 
последици за субекта на данни, 
особено в контекста на трудово 
правоотношение или при защита от 
риск.

Or. en

Изменение 37
Martin Kastler
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Параграф 4 не се прилага, когато 
обработването на данните по член 82 
се извършва в контекста на 
трудовите правоотношения и е 
насочено към благоприятни за 
служителя правни или икономически 
последствия.

Or. de

Изменение 38
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Служител може да даде съгласие 
единствено за обработване на 
маловажни за него лични данни.

Or. en

Обосновка

Работодателят може да обработва само такива лични данни на служителя, които 
са пряко необходими при трудовото правоотношение. Като основно правило, 
съгласието на служителя не може да бъде оправдание за обработване. Може да има 
обаче данни, които са по-маловажни за служителя, и ситуации, при които 
обработването е в негов интерес. Следователно съгласието може да бъде оправдание 
за обработване единствено ако обработването на данните е без особено значение за 
служителя.

Изменение 39
Stephen Hughes
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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 
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.

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
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. По-специално това включва 
защитни мерки за възпрепятстване 
на включването на работници в черни 
списъци, например във връзка с тяхна 
дейност в професионалните съюзи 
или представителната им роля във 
връзка със здравето и безопасността.

Or. en

Изменение 40
Jean Lambert

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 
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.

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

Or. en
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Изменение 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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.

Or. en

Изменение 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните не се събират от субекта 
на данните и предоставянето на 
такава информация се окаже 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия; или

заличава се

Or. en

Изменение 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. При спазването на изискванията 
за данните по настоящия регламент, 
особено 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.

Or. en

Изменение 44
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазване на изискванията за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация с надзорния 
орган съгласно член 34, параграфи 1 и 2;

г) спазване на изискванията за 
предварително уведомяване или 
предварителна консултация с надзорния 
орган съгласно член 34, параграфи 1 и 2;

Or. en

Обосновка

Процедурите, изискващи предварително разрешение, са скъпи за администратора и 
отнемат време, а добавената им стойност в сравнение с една система за 
предварително уведомяване е спорна от гледна точка на защитата на данните. 
Предварителните уведомявания, които дават възможност на надзорния орган да 
реагира и да действа, са достатъчни и също осигуряват лесна за прилагане процедура 
за защита на данните.

Изменение 45
Sari Essayah
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, 
тази проверка се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Крайно трудно е да се определи кога е изпълнено изискването за пропорционалност; 
то може да доведе до това администраторите да бъдат третирани неравно поради 
разминаващи се тълкувания. За ефективна защита на данните е достатъчно 
администраторът да въведе механизми за проверка на ефективността на 
предприетите мерки, което е предвидено в първото изречение.

Изменение 46
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 

заличава се
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микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Обосновка

За тази цел не са необходими делегирани правомощия.

Изменение 47
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в параграфи 
1 и 2. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

За тази цел не са необходими делегирани правомощия.

Изменение 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) публичен орган при работа с 
данни, различни от чувствителни 
лични данни, в съответствие с член 9, 
параграф 1.
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Or. en

Изменение 49
Evelyn Regner

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, където 
се обработват лични данни на по-
малко от 20 човека.

Or. de

Изменение 50
Sari Essayah

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, където 
обработването на лични данни е само 
вторична дейност спрямо основните 
дейности.

Or. en

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.
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Изменение 51
Liisa Jaakonsaari

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, където 
обработването на лични данни е само 
вторична дейност спрямо основните 
дейности.

Or. en

Изменение 52
Sari Essayah

Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ

Or. en

Изменение 53
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато администраторът е публичен 
орган или структура и когато 
обработването произтича от законово 
задължение съгласно член 6, параграф 1, 
буква в), което предвижда правила и 
процедури свързани с операциите по 

5. Когато администраторът е публичен 
орган или структура и когато 
обработването произтича от законово 
задължение съгласно член 6, параграф 1, 
буква в), което предвижда правила и 
процедури, свързани с операциите по 
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обработването и е уредено от правото на 
Съюза, не се прилагат параграфи 1—4, 
освен ако държава членка не сметне за 
необходимо да направи такава оценка 
преди започването на дейностите по 
обработването.

обработването, и е уредено от правото 
на Съюза или националното право, не 
се прилагат параграфи 1—4, освен ако 
държава членка не сметне за 
необходимо да направи такава оценка 
преди започването на дейностите по 
обработването.

Or. en

Обосновка

Публичните органи или структури не правят разлика между задачите на базата на 
съюзното право или друго законодателство. По-голямата част от обработването, 
предприемано от органите, се извършва в резултат на задължения по закон. От 
гледна точка на местните органи, например, задачата да се разграничи 
обработването, основаващо се на законодателството на Съюза, от обработването, 
основаващо се изключително на националното законодателство, би била трудна. В 
някои случаи обработването може да бъде също в резултат на изисквания както на 
съюзното, така и на националното законодателство.

Изменение 54
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се
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Or. en

Обосновка

За тази цел не е необходимо да се делегират правомощия.

Изменение 55
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определя 
стандарти и процедури за изпълнение, 
проверка и одит на оценката, 
посочена в параграф 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 56
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предварително разрешение и 
предварителна консултация

Предварително уведомяване и 
предварителна консултация

Or. en

Изменение 57
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент съобразно 
член 42, параграф 5 за предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
уведомява надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ лични 
данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи гаранции 
в правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

Or. en

Обосновка

Процедурите, изискващи предварително разрешение, са скъпи за администратора и 
отнемат време, а добавената им стойност в сравнение с една система за 
предварително уведомяване е спорна от гледна точка на защитата на данните. 
Предварителните уведомявания, които дават възможност на надзорния орган да 
реагира и да действа, са достатъчни и също осигуряват лесна за прилагане процедура 
за защита на данните.

Изменение 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна 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,
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длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Or. de

Изменение 59
Jean Lambert

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 
тяхно име; или

Or. en

Изменение 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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 
предприятие, което обработва личните 
данни на повече от 20 души; или

Or. de

Изменение 61
Jean Lambert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

юридическо лице и се отнася за повече 
от 100 субекти на данни годишно; или

Or. en

Изменение 62
Nadja Hirsch

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 е свързано с повече 
от 250 субекти на данни годишно.

Or. de

Изменение 63
Jean Lambert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 64
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
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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.

Or. en

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.

Изменение 65
Jean Lambert

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. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно-единствено длъжностно 
лице по защита на данните, когато 
това се отнася до една-единствена 
юрисдикция.

Or. en

Изменение 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприятията от тази група 
се намират в повече от една държава 
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членка, във всяка от тези държави 
членки, в която са изпълнени 
условията на параграф 1, трябва да се 
назначи длъжностно лице по защита 
на данните.

Or. de

Изменение 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества, и 
по-специално въз основа на експертните 
му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя, след 
одобрението на органа, 
представляващ интересите на 
работещите в предприятието,
длъжностното лице по защита на 
данните въз основа на неговите 
професионални качества, и по-
специално въз основа на експертните му 
познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни. На 
длъжностните лица по защита на 
данните се предоставя възможност 
за редовно повишаване на 
квалификацията във връзка с 
дейността им, като свързаните с 
това разходи са за сметка на 
администратора и/или на 
обработващия данни.

Or. de
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Изменение 68
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 
се преназначава за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилото не е съвместимо с принципа на субсидиарност. Решението относно 
подробностите следва да се остави на държавите членки.

Изменение 69
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 

заличава се
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лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

Or. en

Обосновка

За тази цел няма нужда от делегирани правомощия.

Изменение 70
Liisa Jaakonsaari

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. en

Изменение 71
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) са изготвени след одобрението на 



PE500.581v01-00 40/79 AM\919880BG.doc

BG

органа, представляващ интересите на 
работещите в предприятието, и 
длъжностното лице по защита на 
данните на съответното място на 
установяване;

Or. de

Изменение 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло 
материални или нематериални вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване, в това число включване в 
черен списък, или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди, 
както и за всички морални щети.

Or. en

Изменение 73
Stephen Hughes

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки определят 
правила относно санкции, които са 
ефективни и възпиращи при 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с основното право на 
защита на личните данни, както е 
заложено в Хартата на основните 
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права, включително правни 
разпоредби, определящи като 
престъпление използването на лични 
данни на работници за включването 
им в черни списъци, проучването им 
или възпрепятстване на бъдещото им 
наемане на работа.

Or. en

Изменение 74
Stephen Hughes

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират, 
че лицата или предприятията, за 
които се установи, че участват в 
изготвянето на черни списъци, се 
изключват от получаване на 
безвъзмездни средства и финансиране 
от ЕС и от участие в тръжни 
процедури за други обществени 
поръчки на равнището на ЕС, на 
национално равнище или на 
равнището на публичната 
администрация, докато не 
приключат всички съдебни 
производства, не се изплатят изцяло 
пълните компенсации на всички 
пострадали и докато не се докаже по 
надежден начин, че тази криминална 
култура е изкоренена от 
организацията.

Or. en

Изменение 75
Sari Essayah



PE500.581v01-00 42/79 AM\919880BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните си 
дейности.

б) предприятие или организация 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните си 
дейности.

Or. en

Обосновка

Ограничението за 250 служители поставя работодателите в неравностойно 
положение, дискриминиращо е спрямо по-големите предприятия и по никакъв начин не 
постига целта на члена. Освен това ограничението трудно се тълкува във всички 
аспекти.

Изменение 76
Liisa Jaakonsaari

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните си 
дейности.

б) предприятие или организация 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните си 
дейности.

Or. en

Изменение 77
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве като 
защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия; или

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве като 
защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия;

Or. en

Изменение 78
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области като социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване; 
или

Or. en

Изменение 79
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за изплащането на обезщетения 
при болест или подобни обезщетения, 
свързани със здравето, или за 
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установяването на това дали има 
основателна причина за отсъствие, 
или ако обработването е необходимо 
за прилагане на други права и 
задължения, свързани с трудовия 
договор.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да могат да уреждат на национално равнище 
обработването на лични данни във връзка с изплащането на обезщетения при болест 
или подобни обезщетения, свързани със здравето, или да установяват дали има 
основателна причина за отсъствие, или да уреждат обработването, необходимо за 
прилагане на други права и задължения, свързани с трудовия договор.

Изменение 80
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 81 – 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 причините 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, посочени в 
параграф 1, буква б), както и на 
критериите и изискванията за 
гаранциите за 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 с цел 
допълнително уточняване на причините 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, посочени в 
параграф 1, буква б).

Or. en

Изменение 81
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 82 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Обработване на данни в контекста на 
трудово правоотношение

Обработване на данни в областта на 
пазара на труда

Or. en

Изменение 82
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

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

Or. en

Изменение 83
Nadja Hirsch

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 

1. В съответствие с правилата на 
настоящия регламент държавите членки 
могат посредством правни разпоредби 
да уреждат обработването на личните 
данни на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал и 
кандидатстването за работа в 
рамките на обединението от 
предприятия, изпълнението на 
трудовия договор, включително 
изпълнението на задълженията, 
установени със закон и с колективни 
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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.

споразумения, на колективните 
договорености, 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.

Нивото на защита не трябва да бъде 
значително под предвиденото в 
настоящия регламент, по-специално 
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.
Не се засяга правото на държавите 
членки да приемат по-благоприятни 
за служителите защитни разпоредби 
във връзка с обработването на лични 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения.

Or. de

Обосновка

Договореностите в предприятията може да бъдат и по-неблагоприятни за 
служителите, когато договореността е в рамките на правомощията на партньорите 
в предприятието за приемане на уредбата и са спазени принципите за защита на 
личността на служителите в трудовото правоотношение.

Изменение 84
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия 1. Държавите членки могат 
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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.

посредством правни разпоредби да 
приемат специални правила, 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, на 
колективните договорености,
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.

Нивото на защита, предвидено в 
настоящия регламент, трябва да бъде 
гарантирано, по-специално 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. 
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.

Or. en

Обосновка

За да се запази свободата на колективно договаряне, тя не следва да се ограничава от 
регламента, и следователно изразът „в рамките на настоящия регламент“ следва да 
бъде премахнат. В допълнение, следва да бъде възможно, по подобие на държавите 
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членки, страните по колективните споразумения да имат правото да приемат по-
благоприятни за служителите разпоредби.

Изменение 85
Martin Kastler

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. Държавите членки могат да уредят 
посредством правни разпоредби 
обработването на личните данни на 
наетите лица по трудово 
правоотношение за целите на 
набирането на персонал, изпълнението 
на трудовия договор, включително 
изпълнението на задълженията, 
установени със закон или с колективни 
споразумения, на колективните 
договорености, 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.

Нивото на защита не трябва в 
никакъв случай да бъде под 
предвиденото в настоящия 
регламент, по-специално при 
колективни договорености.
Не се засяга правото на държавите 
членки да приемат по-благоприятни 
за служителите защитни разпоредби 
във връзка с обработването на лични 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения.

Or. de
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Изменение 86
Evelyn Regner

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. Въз основа на определените в
настоящия регламент минимални 
стандарти държавите членки могат да 
приемат със закон или колективни 
договорености 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.

Or. de

Изменение 87
Traian Ungureanu

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

1. В рамките на настоящия регламент, и 
като се отчита принципа на 
пропорционалност, държавите членки 
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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.

могат да приемат специални 
законодателни актове, 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.

Or. en

Изменение 88
Sari Essayah

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 

1. Държавите членки могат 
посредством правни разпоредби да 
приемат специални правила, 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 
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ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 89
Stephen Hughes

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. Държавите членки приемат със закон 
и прилагат специални разпоредби, с 
които се урежда обработването на 
личните данни на наетите лица по 
трудово правоотношение, по-специално, 
но без да се ограничава до целите на 
набирането на персонал или
изпълнението на трудовия договор. 
Това обхваща мерки за обявяване за 
незаконно включването на работници 
в черни списъци, 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.

Or. en

Изменение 90
Olle Ludvigsson
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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. Държавите членки могат, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики, да 
приемат специални разпоредби, с които 
се урежда обработването на личните 
данни на наетите лица на трудовия 
пазар, по-специално, но без да се 
ограничава до 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.

Or. en

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 91
Jean Lambert

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1
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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. Въз основа на разпоредбите, 
установени в настоящия регламент,
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица, свързани с трудовото
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.

Or. en

Изменение 92
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в член 82, 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; чрез дерогация от 
първото изречение държавите членки 
могат да предвидят със закон, при 
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условие за определяне на подходящи 
срокове за заличаване, 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 
трябва да бъде защитен при всички 
обстоятелства; събирането на 
доказателства е работа на 
компетентните органи.
б) не се допуска 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 
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 
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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; чрез дерогация от 
третото изречение държавите 
членки могат да предвидят със закон, 
при условие за определяне на 
подходящи срокове за заличаване, 
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 
трябва да бъде защитен при всички 
обстоятелства; събирането на 
доказателства е работа на 
компетентните органи.
д) не се допуска включването на 
служители, по-специално членове на 
професионални съюзи, в черни 
списъци.

Or. de
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Изменение 93
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в параграф 1 правни 
разпоредби на държавите членки 
обхващат най-малко следните 
минимални стандарти:
- не се допуска обработването на 
данни за наетите лица без знанието 
на служителя; чрез дерогация от 
първото изречение държавите членки 
могат да предвидят със закон, при 
условие за определяне на подходящи 
срокове за заличаване, 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, събирането 
на данни е необходимо за 
разкриването му и начинът и обемът 
на събиране на данните са 
пропорционални; частният и 
личният живот на служителя 
трябва да бъде защитен при всички 
обстоятелства.
- не се допуска оптично-електронно и 
акустично-електронно наблюдение на 
публично недостъпните зони от 
предприятието, които служат преди 
всичко за дейности от личния живот 
на служителите, по-специално 
санитарни помещения, съблекални, 
помещения за почивка и спални 
помещения; в останалите случаи е 
допустимо оптично-електронно и 
открито акустично-електронно 
наблюдение в публично недостъпните 
части от предприятието, когато 
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това е обозначено, необходимо е за 
защита на законните интереси на 
администратора и интересите и 
правата на засегнатите лица са 
защитени подобаващо.
- ако предприятията събират или 
обработват лични данни в рамките 
на медицински прегледи или тестове 
за годност, те трябва да уведомят 
предварително кандидата или 
служителя за предназначението на 
данните, да му ги разтълкуват и да 
му съобщят резултатите от 
евентуалните медицински прегледи 
или тестове за годност и да му ги 
разяснят; забранява се събирането на 
данни за целите на генетични 
тестове и анализи; събирането и 
обработването на лични данни в 
рамките на медицински прегледи или 
тестове за годност трябва да са 
необходими за изпълнението на 
трудовото правоотношение.
- използването на телефон, 
електронна поща, интернет или 
други телекомуникационни услуги за 
частни нужди може да се урежда 
чрез колективна договореност; ако не 
съществува възможност за уреждане 
чрез колективна договореност, 
работодателят може да се договори 
съответно за това непосредствено 
със служителя; доколкото е 
разрешено лично ползване, 
обработването на съответните 
данни от комуникационния трафик се 
допуска изключително за гарантиране 
на сигурността на данните, за 
осигуряване правилното 
функциониране на 
телекомуникационната мрежа и 
телекомуникационните услуги, както 
и за отчитане; чрез дерогация от 
третото изречение държавите 
членки могат да предвидят със закон, 
при условие за определяне на 
подходящи срокове за заличаване, 
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допускането на такава обработка в 
случаите, когато фактите, които 
трябва да бъдат документирани, 
дават основание за подозрение, че в 
рамките на трудовото 
правоотношение служителят е 
извършил престъпление, събирането 
на данни е необходимо за 
разкриването му и начинът и обемът 
на събиране на данните са 
пропорционални; личният живот на 
служителя трябва да бъде защитен 
при всички обстоятелства.

Or. de

Изменение 94
Anthea McIntyre

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в параграф 1 правни 
разпоредби на държавите членки 
отразяват следните минимални 
стандарти:
а) данните следва да се обработват 
безпристрастно и законосъобразно и 
следва да се получават единствено за 
конкретни и законосъобразни цели; 
следва да се обработват само данни, 
които са необходими за изпълнението 
на договор или за сключването на 
договор, по който субектът на 
данните е страна, или за спазването 
на законово задължение, което се 
прилага спрямо администратора, или 
когато данните са необходими, за да 
се защитят жизненоважните 
интереси на субекта на данните, или 
ако се необходими с оглед на 
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правораздаване, или ако данните са 
необходими за целите на законните 
интереси, преследвани от 
администратора на данни, при 
условие че това обработване на данни 
не засяга правата и свободите или 
законните интереси на субекта на 
данните; данните следва да бъдат 
подходящи, пропорционални и не 
следва да се съхраняват за по-дълъг 
срок от необходимия за целите на 
тяхното обработване;
б) когато администраторът на данни 
възнамерява да обработва 
чувствителни лични данни, трябва да 
бъдат приложени допълнителни 
условия: неприкосновеността и 
личният живот на субекта на данни 
подлежат на защита по всяко време; 
обработването е необходимо за 
целите на спазване на трудовото 
законодателство или за 
установяване, упражняване или 
защита на законови права;
в) за целите на обработването на 
данни на субектите на данни трябва 
да се предостави информация за 
целите на обработването и тя 
трябва да съдържа следното: 
подробности за администратора на 
данните; целите на обработването, 
включително подробности за всички 
получатели на личните данни и 
техните цели;
г) администраторите на данни 
трябва да установят подходящи 
технически и организационни мерки, 
за да предпазят личните данни, 
които обработват, от унищожаване, 
загуба, непозволен достъп или 
разкриване.

Or. en



PE500.581v01-00 60/79 AM\919880BG.doc

BG

Изменение 95
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Посочените в параграф 1 правни 
разпоредби на държавите членки 
включват следните минимални 
стандарти:
а) личните данни следва да се 
обработват законосъобразно и 
безпристрастно и единствено поради 
причини, пряко свързани с трудовото 
правоотношение на работника; ако 
личните данни трябва да бъдат 
обработени за цели, различни от 
тези, поради които са събрани, 
работодателят следва да гарантира, 
че те не се използват по начин, 
несъвместим с първоначалната цел, и 
следва да вземе необходимите мерки 
да избегне всякакво неправилно 
тълкуване, причинено от промяната 
на контекста; работодателят не 
следва да събира лични данни, 
засягащи сексуалния живот, 
политическите, религиозните или 
други убеждения и наказателните 
присъди на работника;
б) личните данни, събрани във връзка 
с технически или организационни 
мерки, за да се гарантират 
сигурността и доброто 
функциониране на автоматизирани 
информационни системи, не следва да 
се използват, за да се контролира 
поведението на работниците; 
личните данни, събрани посредством 
електронно наблюдение, не следва да 
бъдат единствените фактори за 
оценка на производителността на 
работника.

Or. en
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Изменение 96
Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В контекста на трудовите 
правоотношения не се допуска 
обработването или използването на
данни с цел постоянно наблюдение на 
служителите или профилиране на 
служители (глава ІІІ, раздел 4), или 
изготвянето и предаването на черни 
списъци на служители, или 
контролирането на постигнатите 
резултати или на поведението, или 
подготвянето на уволнение по 
здравословни причини; данните на 
кандидати за работа в този 
контекст се защитават по същия 
начин.

Or. de

Изменение 97
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При приемането на законовите 
разпоредби, посочени в параграф 1, 
държавите членки могат да 
предвидят изключения или дерогации 
от разпоредбите на настоящия 
регламент по отношение на 
обработването на личните данни в 
контекста на трудовите 
правоотношения.
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Or. en

Обосновка

Системите на трудовите пазари на държавите членки и системите на 
индустриалните взаимоотношения са различни. В някои държави членки 
законодателството традиционно се използва широко за уреждане на трудовите 
правоотношения и трудовия живот, докато в други правилата, засягащи трудовите 
отношения и трудовия живот се договарят колективно от социалните партньори 
посредством колективни споразумения.

Изменение 98
Paul Murphy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки, които целят 
уреждането със закон на 
обработването на личните данни на 
служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, следва 
да включат професионалните съюзи и 
представители на служителите на 
всеки етап от изготвянето и 
въвеждането на нови правила и 
разпоредби. Всички нови правила и 
разпоредби следва да предоставят по-
благоприятни условия за правата на 
служителите.

Or. en

Изменение 99
Stephen Hughes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
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правните разпоредби на държавите 
членки включват:
а) мерки, забраняващи тайния 
контрол и проследяване на 
дейностите на работното място 
посредством технологии като 
радиочестотна идентификация;
б) разпоредби, определящи като 
престъпление използването на данни 
за включване в черни списъци, 
проучване или възпрепятстване на 
наемането на работа, което е 
нарушаване на основните права и има 
разрушително въздействие не само 
върху работника, но също и върху по-
широкия му семеен кръг, когато 
незаконно на тези хора се отказва 
достъп до работа и следователно 
финансов доход;
в) мерки, гарантиращи, че всяко лице 
или предприятие, за което се 
установи, че участва в изготвянето 
на черни списъци, подлежи на 
значителни санкции; те обхващат 
изключване от получаване на 
безвъзмездни средства или 
финансиране от ЕС и от участие в 
тръжни процедури за други 
обществени поръчки на равнището на 
ЕС, на национално равнище или на 
равнището на публичната 
администрация, докато не 
приключат всички съдебни 
производства, не се изплатят изцяло 
пълните компенсации на всички 
пострадали от включването в 
черните списъци и докато не се 
докаже по надежден начин, че тази 
криминална култура е изкоренена от 
организацията.

Or. en



PE500.581v01-00 64/79 AM\919880BG.doc

BG

Изменение 100
Ole Christensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Не се допуска открито оптично-
електронно и открито акустично-
електронно наблюдение на части от 
предприятието с ограничен 
обществен достъп, 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. Всяко наблюдение в 
зони с обществен достъп се обявява 
посредством видим знак.

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че не се позволява никакво наблюдение на споменатите зони в 
дадено предприятие и че наблюдението на обществените зони в едно предприятие 
трябва да се осъществява само при условие че това е ясно обозначено със забележим 
знак.

Изменение 101
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Взетите мерки са пропорционални 
на търсената цел. В рамките на 
наемането на работа тези взети 
мерки имат пряка и необходима 
връзка с предложеното работно 
място или с оценката на 
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професионалните умения. При всички 
случаи работникът се уведомява за 
използваните методи, както и за 
поверителното естество на данните.

Or. fr

Изменение 102
Jean Lambert

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1а (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.

Or. en

Изменение 103
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В съответствие с националното 
законодателство и практики, и ако е 
приложимо, със съответните 
колективни споразумения, 
работодателите следва 
предварително да информират 
подробно своите служители или 
техни представители или да се 
консултират с тях относно 
въвеждането или адаптирането на 
автоматизирани системи за събиране 
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и използване на лични данни на 
служителите.

Or. en

Изменение 104
Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. 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 
следващите);
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 
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).

Or. de
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Изменение 105
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
предвидят, че дейностите, посочени в 
член 82, параграф , могат да бъдат 
определени също чрез колективни 
споразумения, договорени и сключени 
от социалните партньори на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

ЕС не разполага с правомощия за хармонизиране на системите на трудовите пазари и 
на индустриалните отношения на държавите членки. За да се зачитат разликите 
между системите на държавите членки, настоящият регламент не следва да пречи 
на държавите членки да поддържат и прилагат разпоредби за защита на данните в 
контекста на трудовите правоотношения чрез националното законодателство или в 
държавите членки, в които такива разпоредби са били договорени от националните 
социални партньори посредством колективни споразумения.

Изменение 106
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В допълнение към разпоредбите на 
глава ІV, раздел 4 длъжностното лице 
по защита на данните се ползва с 
особена защита срещу уволнение и 
забрана за дискриминация. Освен това 
органите и предприятията трябва да 
гарантират, че в съответствие с 
член 36, параграф 2 длъжностното 
лице по защита на данните може да 
осъществява дейността си напълно 
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независимо.

Or. de

Изменение 107
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В допълнение към разпоредбите на 
глава ІV длъжностното лице по 
защита на данните се ползва от 
забрана за дискриминация.

Or. de

Изменение 108
Jean Lambert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Данни относно медицинското 
състояние могат да бъдат използвани 
единствено в контекста на 
компетентността на работното 
място.

Or. en

Изменение 109
Evelyn Regner

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

1в. Държавите членки приемат 
подходящи правила и извършват 
проверки, с които се забранява на 
предприятията да включват 
определени служители в черни 
списъци въз основа на политическата 
им ориентация, членството и 
дейността им в професионален съюз, 
които се разкриват на други 
предприятия с цел ощетяване на тези 
работници; държавите членки 
налагат ефективни санкции на онези 
предприятия, които изготвят и 
разкриват такива черни списъци или 
ги приемат или изискват от други 
предприятия.

Or. de

Изменение 110
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Допуска се предаването на лични 
данни за наетите лица между 
предприятия със самостоятелна 
правосубектност в рамките на група 
предприятия и на специалисти, 
предоставящи правни и данъчни 
консултации, доколкото то е в 
интерес на дейността и служи за 
изпълнението на процесите на 
управление и доколкото не е в 
противоречие с подлежащи на 
защита интереси на съответното 
лице. Допуска се също така 
предаването на данни, доколкото 
това се налага за изпълнението на 
присъщите задължения на 
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получателя, който по закон е длъжен 
професионално да спазва 
поверителност. Позволява се 
изготвянето на ведомости за заплати 
от данъчен консултант или 
съответно предаването на лични 
досиета на адвокат при 
трудовоправни спорове или на 
медицински документи на експерт. 
Ако предаването на данни за наетите 
лица се извършва в трета държава 
или в международна организация, се 
прилага глава V.

Or. de

Изменение 111
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Допуска се предаването и 
обработването на лични данни за 
наетите лица между предприятия 
със самостоятелна правосубектност 
в рамките на група предприятия и на 
специалисти, предоставящи правни и 
данъчни консултации, доколкото 
това е в интерес на дейността и 
служи за изпълнението на процесите 
на работа и управление 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.

Or. de
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Изменение 112
Jean Lambert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В допълнение към разпоредбите, 
съдържащи се в глава ІV, раздел 4, 
длъжностното лице по защита на 
данните има право на подходящо 
обучение, финансирано от 
предприятието, и му се осигурява 
необходимото време да изпълни 
съответните 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.

Or. en

Изменение 113
Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de
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Изменение 114
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Съгласието на служителя не дава 
правно основание за обработването 
на лични данни, когато е налице 
значителна неравнопоставеност 
между позицията на съответното 
лице и администратора или когато 
при тази неравнопоставеност е малко 
вероятно съгласието да е било дадено 
свободно.

Or. de

Изменение 115
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 116
Jean Lambert

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

1г. Данните от заявленията за 
работа се разглеждат като данни от
служители във връзка със защитата
на данните.

Or. en

Изменение 117
Jean Lambert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
правните разпоредби на държавите 
членки включват:
– разпоредби, определящи като 
престъпление използването на данни 
за включване в черни списъци, 
проучване или възпрепятстване на 
наемането на работа;
– мерки, гарантиращи, че всяко лице 
или предприятие, за което се 
установи, че участва в изготвянето 
на черни списъци, подлежи на 
значителни санкции.

Or. en

Изменение 118
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 119
Sari Essayah

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 
1а, най-късно до датата, посочена в 
член 91, параграф 2, и я уведомява 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Or. en

Изменение 120
Traian Ungureanu

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, 

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в своето 
право, които приема съгласно 
параграф 1 и в съгласие с принципа на 
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посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

субсидиарност, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Or. en

Изменение 121
Traian Ungureanu

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. С цел ефикасност на контекста 
на трудовите правоотношения, на 
работодателите в рамките на 
държавите членки следва да се 
предоставят минимални критерии за 
използването на защитата на 
данните.

Or. en

Изменение 122
Traian Ungureanu

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. С оглед на това да се гарантира 
прозрачен трансграничен контекст 
на трудовите правоотношения, 
когато се предвижда предаването на 
лични данни на трети държави или 
международни организации, трябва да 
се приложат критериите, 
съдържащи се в глава 5.

Or. en
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Изменение 123
Sari Essayah

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.

заличава се

Or. en

Изменение 124
Evelyn Regner

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.

заличава се

Or. de

Изменение 125
Olle Ludvigsson
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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. Настоящият регламент признава 
ролята на социалните партньори. В 
държавите, в които уреждането на 
заплащането и различни други 
условия на труд е предоставено на 
участващите в пазара на труда 
страни чрез колективни 
споразумения, при прилагането на 
член 6, параграф 1, буква е) следва да 
се обърне специално внимание на 
правата и задълженията на 
социалните партньори съгласно 
колективните споразумения.

Or. en

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 126
Nadja Hirsch

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 на 
прилагането на технически 
стандарти и стандарти, свързани с 
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техниката на сигурност, по 
отношение на обработването на лични 
данни за целите, посочени в 
параграфи 1 и 4. При това се вземат 
предвид разходите за внедряването, 
свързаните с обработването рискове, 
както и съответната необходимост 
от защита на данните.

Or. de

Изменение 127
Traian Ungureanu

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, които да съпътстват 
най-новите технологични разработки 
и разработки, свързани със 
сигурността, при обработването на 
лични данни с оглед на целите, 
посочени в параграфи 1.

Or. en

Изменение 128
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По предложение на Комисията 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат член 82 от настоящия 
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регламент 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.

Or. de


