
AM\917991BG.doc PE500.411v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2012/0011(COD)

8.11.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
87 - 459

Проектостановище
Lara Comi
(PE496.497v01-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ 
регламент относно защитата на данните)

Предложение за регламент
(COM(2012)0011 – C7-0025/12 – 2012/0011(COD))



PE500.411v01-00 2/244 AM\917991BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\917991BG.doc 3/244 PE500.411v01-00

BG

Изменение 87
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обработването на лични данни е 
предназначено да служи на хората; 
принципите и правилата относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на личните им 
данни следва, независимо от 
гражданството или местопребиваването 
на физическите лица, да съблюдават 
техните основни права и свободи и по-
конкретно правото на защита на 
личните им данни. Това следва да 
допринася за създаването на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и на икономически съюз, за 
постигането на икономически и 
социален прогрес, за укрепването и 
сближаването на икономиките в 
рамките на вътрешния пазар, както и 
за благосъстоянието на хората.

(2) Обработването на лични данни е 
предназначено да служи на хората; 
принципите и правилата относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на личните им 
данни следва, независимо от 
гражданството или местопребиваването 
на физическите лица, да съблюдават 
техните основни права и свободи и по-
конкретно правото на защита на 
личните им данни. При обработката и 
пренасянето на данни в рамките на 
вътрешния пазар следва да се зачита 
правото на неприкосновеност на 
личния живот и на защита на 
личните данни, както е посочено в 
член 8 от Хартата на основните 
права и в член 16, параграф 2 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Обработката и 
предаването на данни в рамките на 
единния пазар следва да бъдат 
ограничавани от правото на защита, 
произтичащо от член 8 от Хартата 
на основните права.

Or. el

Изменение 88
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Икономическата и социалната
интеграция, произтичаща от 
функционирането на вътрешния пазар, 
доведе до съществено увеличение на 
трансграничните потоци от данни. 
Обменът на данни между 
икономическите и социалните, 
публичните и частните субекти в Съюза 
нарасна. Националните органи в 
държавите членки са задължени от 
правото на Съюза да си сътрудничат и 
обменят лични данни, така че да са в 
състояние да изпълняват своите 
задължения или да изпълняват задачи от 
името на орган на друга държава 
членка.

(4) Процесът на икономическа и 
социална интеграция, произтичащ от 
функционирането на вътрешния пазар, 
доведе до съществено увеличение на 
трансграничните потоци от данни. 
Обменът на данни между 
икономическите и социалните, 
публичните и частните субекти в Съюза 
нарасна. Националните органи в 
държавите членки са задължени от 
правото на Съюза да си сътрудничат и 
обменят лични данни, така че да са в 
състояние да изпълняват своите 
задължения или да изпълняват задачи от 
името на орган на друга държава 
членка.

Or. el

Изменение 89
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези промени изискват изграждането 
на стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно правоприлагане, като се има 
предвид значението на създаването на 
доверие, което ще позволи на цифровата 
икономика да се развива на вътрешния 
пазар. Физическите лица следва да имат 
контрол върху собствените си лични 
данни, а правната и практическата 
сигурност за физическите лица, 
икономическите оператори и 
публичните органи следва да бъдат 
засилени.

(6) Тези промени изискват изграждането 
на стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно прилагане на 
законодателството в областта на 
защитата на личните данни, като се 
има предвид значението на създаването 
на доверие, което ще позволи на 
цифровата икономика да се развива на 
вътрешния пазар. Физическите лица 
следва да имат контрол върху 
собствените си лични данни, а правната 
и практическата сигурност за 
физическите лица, икономическите 
оператори и публичните органи следва 
да бъдат засилени.
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Or. el

Изменение 90
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Трябва да се осигури подходящ 
баланс между защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и зачитането на единния 
пазар. Правилата за защита на 
данните не следва да подкопават 
конкурентоспособността, 
иновациите и новите технологии.

Or. en

Изменение 91
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целите и принципите на 
Директива 95/46/ЕО остават стабилни, 
но това не предотврати фрагментарния 
начин, по който се осъществява 
защитата на данни в Съюза, нито 
правната несигурност и широко 
разпространеното обществено 
схващане, че съществуват значителни 
рискове за защитата на физическите 
лица, свързани именно с дейностите 
онлайн. Разликите в осигуреното в 
държавите членки ниво на защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, особено на правото на защита на 
личните данни, във връзка с 

(7) Целите и принципите на 
Директива 95/46/ЕО остават стабилни, 
но това не предотврати фрагментарния 
начин, по който се осъществява 
защитата на данни в Съюза, нито 
правната несигурност и широко 
разпространеното обществено 
схващане, че съществуват значителни 
рискове за защитата на физическите 
лица, свързани именно с дейностите 
онлайн. Разликите в осигуреното в 
държавите членки ниво на защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, особено на правото на защита на 
личните данни, във връзка с 
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обработването на лични данни, могат да 
възпрепятстват свободното 
движение на лични данни в рамките 
на Съюза. Поради това тези разлики 
може да се превърнат в препятствие 
за осъществяването на икономически 
дейности на равнището на Съюза, да 
наруши конкуренцията и да 
възпрепятства органите при 
изпълнението на техните 
отговорности съгласно правото на 
Съюза. Тази разлика в нивата на 
защита се дължи на съществуването 
на разлики в изпълнението и 
прилагането на Директива 95/46/ЕО.

обработването на лични данни, могат да 
се превърнат в пречка за адекватната 
защита на данните на гражданите и 
следователно да накърнят техните 
права. Затова се предлага директива, 
която да гарантира по-ефективно 
спазването на принципа на 
субсидиарност и да спомогне за 
подобряването на защитата на 
данните в държавите членки, където 
нивото на защита е по-високо.

Or. el

Изменение 92
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира съгласувано и 
високо ниво на защита на физическите 
лица, както и за да се премахнат 
препятствията пред потоците от лични 
данни, нивото на защита на правата и 
свободите на физическите лица във 
връзка с обработването на такива данни 
следва да бъде еквивалентно във всички 
държави членки. Необходимо е да се 
гарантира съгласувано и еднакво 
прилагане в рамките на Съюза на 
правилата за защита на основните права 
и свободи на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни.

(8) За да се гарантира съгласувано и 
високо ниво на защита на физическите 
лица, както и за да се премахнат 
препятствията пред потоците от лични 
данни, нивото на защита на правата и 
свободите на физическите лица във 
връзка с обработването на такива данни 
следва да бъде еквивалентно във всички 
държави членки. Необходимо е да се 
гарантира съгласувано и еднакво 
прилагане в рамките на Съюза на 
правилата за защита на основните права 
и свободи на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни.
Настоящото хармонизиране следва да 
позволи на държавите членки да 
приемат в националното си 
законодателство разпоредби, 
предотвратяващи всяко потенциално 
влошаване на нивото на защита на 
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личните данни в държави членки, в 
които законът предвижда по-строга 
защита.

Or. el

Изменение 93
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира съгласувано
ниво на защита на физическите лица в 
целия Съюз и да се попречи на 
различията да възпрепятстват 
свободното движение на данни в 
рамките на вътрешния пазар, е
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
С цел да се отчете особеното положение 
на микропредприятията, малките и 
средните предприятия в регламента са 
включени редица дерогации. Освен това 
институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 

(11) Тъй като съществува риск 
защитата на личните данни да бъде 
пренебрегната в името на свободното 
движение на данни и следователно 
съществува риск от дисбаланс между 
целите на основните права в 
областта на защитата на данните и 
целите на единния пазар в ущърб на 
първите, както и предвид това, че 
държавите членки следва да запазят 
правото си да налагат по-строги 
ограничения за защита на личните 
данни от предвидените в новото 
законодателство, както и с цел да се 
гарантира по-високо ниво на защита на 
физическите лица в целия Съюз, е
необходима нова директива, която да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
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микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането 
на понятието за микропредприятия, 
малки и средни предприятия следва да 
се основава на Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
С цел да се отчете особеното положение 
на микропредприятията, малките и 
средните предприятия в директивата
са включени редица дерогации. Освен 
това институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на директивата. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. el

Изменение 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
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обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
С цел да се отчете особеното 
положение на микропредприятията, 
малките и средните предприятия в 
регламента са включени редица 
дерогации. Освен това институциите и 
органите на Съюза, държавите членки и 
техните надзорни органи се приканват 
да вземат предвид специфичните нужди 
на микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
Освен това институциите и органите на 
Съюза, държавите членки и техните 
надзорни органи се приканват да вземат 
предвид специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. en

Изменение 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 
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никаква връзка с професионална или 
търговска дейност. Изключението не 
следва да се прилага също така за 
администратори или обработващи 
лични данни, които осигуряват 
средствата за обработване на лични 
данни за такива лични или домашни 
дейности.

никаква връзка с професионална или 
търговска дейност, както и когато не 
се налага въпросните данни да бъдат 
направени достъпни за неопределен 
брой лица. Изключението не следва да 
се прилага също така за администратори 
или обработващи лични данни, които 
осигуряват средствата за обработване на 
лични данни за такива лични или 
домашни дейности.

Or. fr

Обосновка

Следва да се изясни приложното поле на това изключение, най-вече поради 
развитието на социалните мрежи, които позволяват споделянето на информация със 
стотици хора. Съдът на ЕС (дела C-101/01 и C-73/07) препоръчва достъпността „за 
неопределен брой лица“ като критерий за прилагане на това изключение. ЕНОЗД е на 
същото мнение.

Изменение 96
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
смята за „наблюдение на 
поведението“ на субектите на данни 
следва да се установи дали 
физическите лица са следени в 
интернет посредством техники за 
обработване на данни, които се 
състоят в създаването на „профил“ 
на дадено физическо лице, по-
специално с цел да се вземат решения 
относно него или да се анализират 
или предугаждат неговите лични
предпочитания, поведение и начин на 
мислене.

заличава се

Or. el
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Изменение 97
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Електронните търсачки, които 
набавят част от приходите си от 
целева реклама, като събират лични 
данни на посетители или анализират 
профилите им, представляват ясно 
доказателство, че поведението на 
гражданите „се наблюдава“ с цел да 
се анализират или предвидят лични 
предпочитания, поведения, навици и 
нагласи, нещо, което следва да 
попадне недвусмислено в рамките на 
приложното поле на директивата. 
Същото следва да важи и за 
социалните мрежи и за 
доставчиците, които предлагат 
сървърно пространство и в някои 
случаи — софтуер за съхранение и 
които също биха могли да събират 
потребителски данни за търговски 
цели.

Or. el

Изменение 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Следвайки принципа на защита 
на данните по подразбиране, онлайн 
услугите и продуктите трябва 
първоначално да бъдат зададени с 
настройки за максимална защита на 
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личната информация и данни, без да 
се изисква каквото и да било действие 
от субекта на данни.

Or. en

Изменение 99
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че идентификационните номера, 
данните за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не е
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани
„бисквитки“. По този начин могат да
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че идентификационните номера, 
данните за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не 
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства, 
но се считат за такива, когато се 
обработват с намерението да се 
насочи конкретно съдържание към 
дадено лице или това лице да бъде 
избрано за някаква друга цел.

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни в кои случаи такива идентификатори следва да се считат за 
лични данни и това определено би могло да бъде проверено, като се разгледат 
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намеренията на лицата, които ги обработват.

Изменение 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани 
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че идентификационните номера, 
данните за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не е
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани 
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че идентификационните номера, 
данните за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори следва по 
принцип да се считат за лични данни 
при всички обстоятелства.

Or. en

Изменение 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
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от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че идентификационните номера, 
данните за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не е
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички 
обстоятелства.

от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани
„бисквитки“. По този начин могат да
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че трябва за всеки отделен 
случай и в съответствие с 
технологичното развитие да се 
извършва оценка дали
идентификационните номера, данните 
за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива трябва 
непременно да се считат за лични 
данни.

Or. fr

Обосновка

В контекста на нарастващо предлагане на нови онлайн услуги и постоянно 
технологично развитие е необходимо да се гарантира по-високо ниво на защита на 
личните данни на гражданите. Следователно е необходимо да се извършва оценка на 
всеки отделен случай.

Изменение 102
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съгласие следва да се дава изрично
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данни въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 

(25) Съгласие следва да се дава по всеки 
подходящ начин, позволяващ даването 
на свободно изразено, конкретно и 
информирано указание за волята на 
субекта на данни въз основа на 
потвърждаващо действие от страна на 
субекта на данни, което да гарантира, че 
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че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва в този контекст, че 
субектът на данни е съгласен с 
предложеното обработване на неговите 
лични данни. Мълчанието или липсата 
на действие следователно не следва да 
представлява съгласие. Съгласието 
следва да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща 
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва в този контекст, че 
субектът на данни е съгласен с 
предложеното обработване на неговите 
лични данни. Мълчанието или липсата 
на действие следователно не следва да 
представлява съгласие. Съгласието 
следва да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща 
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Изменение 103
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съгласие следва да се дава изрично
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данни въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 
че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва в този контекст, че 
субектът на данни е съгласен с 

(25) Съгласие следва да се дава по всеки 
подходящ начин, позволяващ даването 
на свободно изразено, конкретно и 
информирано указание за волята на 
субекта на данни. Съгласие може да се 
дава въз основа на потвърждаващо 
действие от страна на субекта на данни, 
което да гарантира, че физическите лица 
съзнават, че дават съгласието си за 
обработването на личните им данни, 
включително чрез отбелязването с 
отметка в поле при посещението на 
уебсайт в интернет или всякакво друго 
указание или поведение като например 
избирането на настройки по 
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предложеното обработване на 
неговите лични данни. Мълчанието 
или липсата на действие следователно 
не следва да представлява съгласие. 
Съгласието следва да обхваща всички 
дейности по обработване, извършени 
за една и съща цел или цели. Ако 
съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

подразбиране, което ясно показва в
конкретния контекст, че субектът на 
данни е съгласен. Мълчанието или 
липсата на действие не следва да 
представлява съгласие. Всяко искане за 
даване на съгласие по електронен път 
трябва да е ясно, сбито и да не води 
излишно до отрицателни или 
обременителни последици за субекта 
на данни и за използването на услугата, 
за която се предвижда, и следва да 
улеснява ясния избор.

Or. en

Обосновка

Съгласието не следва да бъде основното средство за гарантиране на 
„законосъобразността“ на обработването. Изискванията за съгласие и за 
ограничения по отношение на обработването на лични данни следва да бъдат 
пропорционални на чувствителността на данните и на всички оценени рискове за 
защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на физическите лица, 
произтичащи от използването на личните данни.

Изменение 104
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съгласие следва да се дава изрично 
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данни въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 
че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 

(25) Съгласие следва да се дава изрично 
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данни въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 
че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
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което ясно показва в този контекст, че 
субектът на данни е съгласен с 
предложеното обработване на неговите 
лични данни. Мълчанието или 
липсата на действие следователно не 
следва да представлява съгласие. 
Съгласието следва да обхваща всички 
дейности по обработване, извършени за 
една и съща цел или цели. Ако 
съгласието на субекта на данни трябва 
да се даде след искане по електронен 
път, искането трябва да е ясно, сбито и 
да не нарушава излишно използването 
на услугата, за която се предвижда.

което ясно показва в този контекст, че 
субектът на данни е съгласен с 
предложеното обработване на неговите 
лични данни. Това е независимо от 
възможността да бъде изразено
съгласие за обработване в 
съответствие с Директива 
2002/58/ЕО чрез използване на 
подходящи настройки на браузер или 
друго приложение. Съгласието следва 
да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща 
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Обосновка

Следва да не се насърчава налагането в регламента на прекалено ограничителни 
изисквания за даване на съгласие. Това изменение има за цел да гарантира по-
нататъшното използване на мълчаливото съгласие и обработване в съответствие с 
Директива 2002/58/ЕО чрез използване на подходящи настройки на браузер или друго 
приложение. (Вж. съображение 66 от Директива 136/2009/ЕО).

Изменение 105
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съгласие следва да се дава изрично 
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данни въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 
че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 

(25) Съгласие следва да се дава изрично 
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на пълнолетния субект на 
данни, съгласно предвиденото в 
Нюйоркската конвенция и въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 
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личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. el

Изменение 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Съгласие следва да се дава изрично 
по всеки подходящ начин, позволяващ 
даването на свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данни въз основа 
на потвърждаващо действие от страна 
на субекта на данни, което да гарантира, 
че физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 

(25) Съгласие следва да се дава изрично 
по всеки подходящ за използваната 
медия начин, позволяващ даването на 
свободно изразено, конкретно и 
информирано указание за волята на 
субекта на данни въз основа на 
потвърждаващо действие от страна на 
субекта на данни, което да гарантира, че 
физическите лица съзнават, че дават 
съгласието си за обработването на 
личните им данни, включително чрез 
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
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обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. fr

Изменение 107
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
не следва да зависи от това дали 
обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 
на установяване“. Основното място на 

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза, 
включително на администратор, 
който също е и обработващ лични 
данни, следва да се определя съгласно 
обективни критерии и следва да 
означава ефективното и действително 
упражняване на управленски дейности, 
определящи основните решения по 
отношение на целите, условията и 
средствата за обработване на данни по 
силата на стабилни договорености. Този 
критерий не следва да зависи от това 
дали обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
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установяване на обработващия лични 
данни следва да бъде мястото, където се 
намира главното му управление в 
Съюза.

критерии за понятието „основно място 
на установяване“. Основното място на 
установяване на обработващия лични 
данни, който не е и администратор,
следва да бъде мястото, където се 
намира главното му управление в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

В случай на администратор, който също е и обработващ лични данни, няма много 
смисъл да се прилагат различни критерии за определяне на това, кой регулатор има 
правомощия по отношение на организацията. Това изменение гарантира, че тези 
администратори са напълно в състояние да се възползват от „обслужването на едно 
гише“.

Изменение 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
не следва да зависи от това дали 
обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
не следва да зависи от това дали 
обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 



AM\917991BG.doc 21/244 PE500.411v01-00

BG

критерии за понятието „основно място 
на установяване“. Основното място на 
установяване на обработващия лични 
данни следва да бъде мястото, където се 
намира главното му управление в 
Съюза.

критерии за понятието „основно място 
на установяване“. Основното място на 
установяване на администратора 
следва да бъде мястото в Съюза, 
където се решава политиката за 
защита на личните данни, като се 
има предвид доминиращото влияние 
на въпросното място на установяване 
над другите места на установяване, 
по-специално в случай на 
корпоративна група, при прилагането 
на правилата за защита на личните 
данни или на съответните правила за 
защита на данните. Основното 
място на установяване на
обработващия лични данни следва да 
бъде мястото, където се намира 
главното му управление в Съюза.

Or. fr

Обосновка

Както националните надзорни органи, така и ЕНОЗД призовават за по-голяма 
точност на определението за основно място на установяване, особено в случая на 
корпоративни групи, осъществяващи дейност в няколко държави членки. Това 
понятие е от съществено значение за определянето на компетентния орган.

Изменение 109
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни, и са уязвими 
потребители. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
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детето. на Обединените нации за правата на 
детето. По-специално трябва да се 
използва език, подходящ за деца, за да 
се гарантира правото на съгласие за 
деца над 13-годишна възраст.

Or. en

Изменение 110
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Всяко обработване на лични данни 
следва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално конкретните цели, 
за които се обработват данните, следва 
да бъдат ясни и законни и определени 
към момента на събирането на данните. 
Данните следва да бъдат подходящи, 
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват; това налага, по-
специално, да се гарантира, че 
събраните данни не надхвърлят 
необходимото и че срокът, за който 
данните се съхраняват, е ограничен до 
строг минимум. Личните данни следва 
да се обработват единствено ако целта 
на обработването не може да бъде 
постигната чрез други средства. Следва 
да бъдат предприети всички разумни 
мерки, за да се гарантира, че неточните 
лични данни се коригират или 
заличават. С цел да се гарантира, че 
срокът на съхранение на данните не е 
по-дълъг от необходимия, 
администраторът следва да установи 
срокове за тяхното заличаване или 
периодичен преглед.

(30) Всяко обработване на лични данни 
следва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално конкретните цели, 
за които се обработват данните, следва 
да бъдат ясни и законни и определени 
към момента на събирането на данните. 
Данните следва да бъдат подходящи, 
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват; това налага да се 
гарантира, че събраните данни не 
надхвърлят необходимото и че срокът, 
за който данните се съхраняват, е не по-
дълъг от необходимия за целите, за 
които се обработват данните. 
Личните данни следва да се обработват 
единствено ако целта на обработването 
не може да бъде постигната чрез други 
средства. Следва да бъдат предприети 
всички разумни мерки, за да се 
гарантира, че неточните лични данни се 
коригират или заличават. С цел да се 
гарантира, че срокът на съхранение на 
данните не е по-дълъг от необходимия, 
администраторът следва да установи 
срокове за тяхното заличаване или 
периодичен преглед. Когато се прави 
оценка на необходимия минимум 
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данни за целите, за които се 
обработват данните, следва да се 
вземат под внимание задълженията 
по други законодателни актове, които 
изискват обработването на подробни 
данни в случаите, когато те се 
използват за предотвратяване и 
разкриване на измами, 
потвърждаване на самоличност и/или 
определяне на кредитоспособност.

Or. en

Обосновка

Това изменение е предназначено да изясни задължението на администраторите да 
следят необходимия минимум данни и сроковете на съхранение. То освен това цели да 
осигури съгласуваност на формулировката на това съображение с тази в член 5, 
буква д). Изменението също така цели да хармонизира регламента със 
съществуващото законодателство, като например Директивата относно договорите 
за потребителски кредити и Директивата относно договорите за кредити за 
жилищни имоти, и със съществуващите добри практики, които изискват цялостна 
оценка на финансовото състояние на даден потребител чрез оценка на 
кредитоспособността.

Изменение 111
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Всяко обработване на лични данни
следва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално конкретните цели, 
за които се обработват данните, следва 
да бъдат ясни и законни и определени 
към момента на събирането на данните. 
Данните следва да бъдат подходящи, 
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват; това налага, по-
специално, да се гарантира, че 

(30) Всяко обработване на лични данни 
следва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално конкретните цели, 
за които се обработват данните, следва 
да бъдат ясни и законни и определени 
към момента на събирането на данните. 
Данните следва да бъдат подходящи,
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват; това налага, по-
специално, да се гарантира, че 
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събраните данни не надхвърлят 
необходимото и че срокът, за който 
данните се съхраняват, е ограничен до 
строг минимум. Личните данни следва 
да се обработват единствено ако 
целта на обработването не може да 
бъде постигната чрез други средства.
Следва да бъдат предприети всички 
разумни мерки, за да се гарантира, че 
неточните лични данни се коригират
или заличават. С цел да се гарантира, че 
срокът на съхранение на данните не е 
по-дълъг от необходимия, 
администраторът следва да установи 
срокове за тяхното заличаване или 
периодичен преглед.

събраните данни не надхвърлят 
необходимото и че срокът, за който 
данните се съхраняват, е ограничен до 
строг минимум. Следва да бъдат 
предприети всички разумни мерки, за да 
се гарантира, че неточните лични данни 
се коригират или заличават. С цел да се 
гарантира, че срокът на съхранение на 
данните не е по-дълъг от необходимия, 
администраторът следва да установи 
срокове за тяхното заличаване или 
периодичен преглед.

Or. fr

Обосновка

Принципите на адекватност и релевантнoст на събираните данни, както и на 
ненадхвърляне на необходимото по отношение на целите, за които данните се 
обработват, предлагат много високи и релевантни гаранции на субектите на данни. 
Това е формулировката на Директива 95/46/ЕО. Принципът на свеждане до минимум 
на събираните данните създава големи трудности за предприятията да се обръщат 
по персонализиран и целенасочен начин към своите клиенти, дори когато клиентите 
не са против това.

Изменение 112
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъде обработването 
законосъобразно, личните данни следва
да бъдат обработвани въз основа на 
съгласието на съответното лице или 
на друго законно основание, 
установено със закон или в настоящия 
регламент, или в друг закон на Съюза 
или на държава членка, посочен в 
настоящия регламент.

(31) За да бъде обработването 
законосъобразно, личните данни 
трябва да бъдат обработвани въз 
основа на едно от законните 
основания, установени със закон или в
настоящия регламент, или в друг закон 
на Съюза или на държава членка, 
посочен в настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Подчертава, че съгласието не следва да се счита за общото правило по отношение на 
обработването на лични данни, а да бъде запазено за ситуациите, в които то е 
целесъобразно, и при обстоятелства, при които то наистина може да бъде свободно 
изразено.

Изменение 113
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира свободното 
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него.

(33) За да се гарантира свободното 
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него. По същия 
начин съгласието не следва да дава 
правно основание за обработването 
на данни, когато субектът на данни 
няма друг достъп до еквивалентни 
услуги. Настройките по подразбиране 
като предварително отбелязаните с 
отметка полета, мълчанието или 
просто използването на услуга не 
означават съгласие.

Or. en

Изменение 114
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Съгласието следва да се прилага 
като законно основание за 
обработването на данни само когато 
субектите на данни могат ясно да 
предоставят и да оттеглят своето 
съгласие. В останалите случаи 
администраторите на данни следва 
да гарантират добросъвестното и 
законосъобразно обработване на 
лични данни въз основа на други 
законни основания. Получаването на 
изрично информирано съгласие може 
да доведе до високи разходи за 
физическите лица. Съгласието може 
да не е най-предпочитаният начин за 
узаконяване на обработването на 
лични данни. Използването на 
съгласието следва да бъде запазено за 
ситуации, които представляват риск 
от вреди за физическите лица, и/или 
ситуации, при които обработването 
на лични данни би нарушило правото 
на дадено физическо лице на защита 
на данните и на неприкосновеност на 
личния живот. Когато се използва в 
неподходяща ситуация, съгласието 
губи своята стойност и ненужно 
натоварва субекта на данните. 
Съгласието не е целесъобразно 
основание, когато обработването е 
необходимо за услуга, поискана от 
потребителя, или когато субектите 
не могат да откажат да дадат 
съгласието си, без това да се отрази 
на съответната поискана услуга.

Or. en

Обосновка

Един прекомерен режим на уведомяване и искане на съгласие може да подкопае 
неприкосновеността на личния живот, когато се прекалява с използването му или се 
използва извън контекста, особено в областта на онлайн услугите. Когато е 
необходимо получаването на съгласие, то следва да бъде конкретно, информирано и 
ясно, а когато се използва извън този контекст, то губи своята стойност и роля във 
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всички ситуации във връзка с осигуряването на ясна прозрачност, избор и контрол за 
субектите на данни.

Изменение 115
Morten Løkkegaard

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. 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. 
Неравнопоставеността между 
администратора и субекта на данни 
обаче не е проблем в случаите, в 
които правото на Съюза или на
държава членка е определило 
съгласието на субекта на данни като 
конкретно условие за определен вид 
обработване на лични данни или 
набор от операции по обработване.

Or. en

Изменение 116
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 34
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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; 
или
- когато администраторът или 
обработващият лични данни има 
господстващо положение на пазара по 
отношение на продуктите или 
услугите, предлагани на субекта на 
данни; или
- 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
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Изменение 117
Rafał Trzaskowski

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 се дава свободно и 
субектът на данни не може да бъде 
принуден да даде съгласието си за
обработване на неговите данни, когато 
е налице значителна
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв може 
да бъде 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. Въпреки 
това, когато целта на обработването 
на данни е в интерес на субекта на 
данни и впоследствие субектът на 
данни е в състояние да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него, съгласието 
следва да представлява валидно 
правно основание за обработването.
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

Разпоредбата следва да гарантира, че субектът на данни има истински и свободен 
избор и че впоследствие е в състояние да оттегли съгласието си или да възрази срещу 
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по-нататъшно обработване във всяка една ситуация. Тя не лишава физическите лица 
от възможността за даване на съгласие за обработването на данни, особено когато 
то се извършва за цел, която е в тяхна полза (напр. предлагане на застраховка от 
работодателя). Регламентът не следва да предполага, че е невъзможно да се даде 
свободно съгласие за обработването на данни при трудово правоотношение.

Изменение 118
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Когато личните данни, 
обработвани въз основа на съгласието 
на субекта на данни, са необходими за 
предоставянето на услуга, 
оттеглянето на съгласието може да 
представлява основание за 
прекратяване на договора от 
доставчика на услуги. Това по-
специално се прилага за услугите, 
които се предоставят безплатно на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services &quot;free&quot; of charge in return for the access to some of their 
personal data. Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access 
to the service.

Изменение 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría
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Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Законните интереси на даден 
администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването на основание 
своето конкретно положение и 
безплатно. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът следва 
да бъде задължен изрично да 
информира субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

(38) Законните интереси на дадено лице
могат да предоставят правно основание 
за обработването, при условие че 
интересите или основните права и 
свободи на съответния субект на данни 
нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването на основание 
своето конкретно положение и 
безплатно. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът или 
третите страни, на които се 
разкриват данните, следва да бъдат
задължени изрично да информират
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъдат задължени да 
документират тези законни интереси. 
Като се има предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага да се запази формулировката на Директива 95/46/ЕО. Следва 
да се припомни, че регламентът не се отнася само за света на цифровите технологии, 
но ще се прилага и за дейности извън интернет. За финансиране на своите дейности 
някои сектори, като например издаването на вестници, трябва да използват външни 
източници, за да се свързват с потенциални нови абонати.



PE500.411v01-00 32/244 AM\917991BG.doc

BG

Изменение 120
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Законните интереси на даден 
администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването на основание 
своето конкретно положение и 
безплатно. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът следва 
да бъде задължен изрично да 
информира субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

(38) Законните интереси на даден 
администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването безплатно.
Законните интереси на 
администратора могат да включват: 
директен маркетинг на стоки и 
услуги на администратора, 
изпълнение на искове на 
администратора и гарантиране на 
сигурността на системата, мрежата 
и информацията. Когато субектът 
на данни оттегли съгласието си, на 
администратора също се разрешава 
да откаже по-нататъшното 
предоставяне на услугите, ако 
обработването на данните е 
необходимо поради естеството на 
услугата или функционирането на 
системата от регистри на лични 
данни. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът следва 
да бъде задължен изрично да 
информира субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
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правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Or. en

Обосновка

С цел да се създаде правна сигурност в рамките на вътрешния пазар, в текста следва 
да се изясни какъв вид дейност би могла да бъде възприемана като законен интерес на 
администратора. Директният маркетинг е инструмент, който позволява на 
дружествата също и да подобряват своите предложения и услуги в полза на 
потребителя, който си запазва правото на възражение и правото да бъде 
информиран.

Изменение 121
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, по специално когато 
обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели. Ако 
другата цел не е съвместима с 
първоначалната, за която са събрани 
данните, администраторът следва да 
получи съгласието на субекта на 
данните за тази допълнителна цел 
или следва да основе обработването на 
друго законно основание за 
законосъобразно обработване, особено 
когато това е предвидено в правото на 
Съюза или в правото на държавата 
членка, което се прилага спрямо 
администратора. Във всеки случай, 
прилагането на принципите, установени 
с настоящия регламент, и по-специално 

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, по специално когато
обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели. Ако 
другата цел не е съвместима с 
първоначалната, за която са събрани 
данните, администраторът следва да 
основе обработването на друго законно 
основание за законосъобразно 
обработване, особено когато това е 
предвидено в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, което се 
прилага спрямо администратора. Във 
всеки случай, прилагането на 
принципите, установени с настоящия 
регламент, и по-специално 
информирането на субекта на данните 
относно тези други цели, следва да 
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информирането на субекта на данните 
относно тези други цели, следва да 
бъдат гарантирани.

бъдат гарантирани.

Or. en

Обосновка

Съгласието е законно основание, но не следва да му се отдава предпочитание спрямо 
другите законни основания, така че да се насърчава използването му, когато това не 
е необходимо.

Изменение 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) По принцип хармонизирането на 
правото на Съюза по отношение на 
защитата на данните не трябва да 
отнема възможността на 
държавите членки да прилагат 
специфично секторно 
законодателство, наред с другото, в 
областта на научните изследвания, 
основани на регистри.

Or. en

Обосновка

Настоящата правна рамка за защита на данните в ЕС — Директива 95/46/ЕО —
позволява на държавите членки различна степен на свобода за адаптиране на 
законодателството на ЕС спрямо националните обстоятелства.

Изменение 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 40б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40б) Обработването на лични данни, 
събрани за друга цел, може да се 
извършва за целите на публичните 
научни изследвания, когато научното 
значение на обработването на 
събраните данни може да бъде 
документирано. Неприкосновеността 
на личния живот още при 
проектирането трябва да бъде взета 
под внимание, когато се предоставят 
данни за извършване на публични 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 
ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване или 
за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 
ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, включително по отношение 
на информацията, изпращана чрез 
електронни текстови съобщения или 
електронна поща на пациенти 
относно насрочени часове за преглед в 
болници или клиники, особено с цел да 
се гарантира качеството и 
рентабилността на използваните 
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процедури за уреждане на искове за 
обезщетения и услуги в системата на 
здравното осигуряване или за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 125
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Принципите на добросъвестно и 
прозрачно обработване изискват 
субектът на данни да бъде информиран, 
по-специално за наличието на операция 
по обработване и нейната цел, 
продължителността на съхранение на 
данните, наличието на право на достъп, 
коригиране или заличаване и на правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 
дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

(48) Принципите на добросъвестно и 
прозрачно обработване изискват 
субектът на данни да бъде информиран, 
по-специално за наличието на операция 
по обработване и нейната цел, за 
критериите и/или законовите 
задължения, позволяващи да се 
определи продължителността на 
съхранение на данните, наличието на 
право на достъп, коригиране или 
заличаване и на правото да се подават 
жалби. Когато от субекта на данни се 
събират данни, той следва да бъде 
информиран и относно това дали е 
задължен да предостави данните и 
относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

Or. fr

Обосновка

Не е възможно да се знае предварително продължителността на съхранение на 
личните данните, особено като се има предвид, че тази продължителност може да 
бъде свързана с конкретни законови задължения.

Изменение 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría
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Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Принципите на добросъвестно и 
прозрачно обработване изискват 
субектът на данни да бъде информиран, 
по-специално за наличието на операция 
по обработване и нейната цел, 
продължителността на съхранение на 
данните, наличието на право на достъп, 
коригиране или заличаване и на правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 
дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

(48) Принципите на добросъвестно и 
прозрачно обработване изискват 
субектът на данни да бъде информиран, 
по-специално за наличието на операция 
по обработване и нейната цел, 
критериите, позволяващи да се 
определи продължителността на 
съхранение на данните за всяка цел, 
наличието на право на достъп, 
коригиране или заличаване и на правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 
дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

Or. fr

Обосновка

Не винаги е възможно да се определи точната продължителност на съхранение на 
личните данни, особено ако се съхраняват за различни цели.

Изменение 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
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информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват данните, за 
какъв срок, кои са получателите на 
данните, каква е логиката на данните, 
които се обработват, и какви биха могли 
да бъдат последствията от такова 
обработване, най-малкото когато става 
дума за създаване на профили. Това 
право не следва да влияе 
неблагоприятно върху правата и 
свободите на други лица, включително 
върху търговската тайна или 
интелектуалната собственост, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват данните, 
относно критериите, позволяващи да 
се определи за какъв срок се 
съхраняват данните за всяка цел, кои 
са получателите на данните, каква е 
логиката на данните, които се 
обработват, и какви биха могли да бъдат 
последствията от такова обработване, 
най-малкото когато става дума за 
създаване на профили. Това право не 
следва да влияе неблагоприятно върху 
правата и свободите на други лица, 
включително върху търговската тайна 
или интелектуалната собственост, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Or. fr

Обосновка

Не винаги е възможно да се определи точната продължителност на съхранение на 
личните данни, особено ако се съхраняват за различни цели.

Изменение 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото 
на достъп, субектите на данни следва 
да имат право, когато личните 
данните се обработват с електронни 
средства и в структуриран и широко 
използван формат, да получат копие 
от свързаните с тях данни също в 
широко използван електронен 
формат. На субекта на данни следва 

заличава се
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също така да бъде позволено да 
предава данните, които е 
предоставил, от едно 
автоматизирано приложение, като 
например социална мрежа, на друго. 
Това следва да се прилага, когато 
субектът на данни е предоставил 
данните на система за 
автоматизирано обработване въз 
основа на съгласието си или при 
изпълнението на договор.

Or. fr

Обосновка

Субектите на данни имат право на достъп, установено в член 15. Правото на достъп 
дава право на всички субекти на данни да получат информация за личните данни, 
които се обработват. Член 18, който позволява на субектите на данни да получат 
копие от своите данни, не носи никаква добавена стойност за защита на личните 
данни на гражданите и създава объркване по отношение точния обхват на правото 
на достъп, което е основно право.

Изменение 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Следва да бъдат установени 
цялостната отговорност и задължения 
на администратора за всяко обработване 
на лични данни, извършено от 
администратора или от негово име. По-
специално, администраторът следва да 
гарантира и да бъде длъжен да докаже 
съответствието на всяка операция по 
обработване с настоящия регламент.

(60) Следва да бъдат установени 
общата отговорност и задължения на 
администратора за всяко обработване на 
лични данни, извършено от 
администратора или от негово име. По-
специално, администраторът следва да 
гарантира и да бъде длъжен да докаже 
съответствието на всяка операция по 
обработване с настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

За засилване защитата на личните данни следва да се установи изрично общият 
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принцип на отговорност на администратора.

Изменение 130
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 61a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61а) Настоящият регламент 
насърчава предприятията да 
разработят вътрешни програми, 
които да определят операциите по 
обработването, които биха могли да 
създадат специфични рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради тяхното естество, 
обхват или цели, както и да въведат 
подходящи гаранции за защита на 
неприкосновеността на личния 
живот и да разработят иновативни 
решения за защита на 
неприкосновеността на личния 
живот още при проектирането и 
техники за по-голяма 
неприкосновеност на личния живот. 
За предприятия, които могат 
публично да докажат, че спазват 
принципа на отговорност по 
отношение на неприкосновеността 
на личния живот, не се налага да се 
прилагат допълнителни механизми за 
надзор чрез предварителна 
консултация и предварително 
разрешение. 

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда текста в съответствие с подхода, при който 
отговорността е алтернативен процес, който стимулира по подходящ начин добрите 
организационни практики. По този начин също така тежестта за поемане на 
разходите за съответствие и осигуряване преминава по-скоро към пазара, отколкото 
към държавната хазна.
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Изменение 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 61a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61а) Принципът на защита на 
данните още при проектирането 
изисква защитата на данните да бъде 
включена в целия жизнен цикъл на 
технологиите — от най-ранния етап 
на проектиране чак до тяхното 
окончателно внедряване, използване и 
окончателно изваждане от употреба. 
Принципът на защита на данните по 
подразбиране изисква настройките за 
неприкосновеност на личния живот, 
свързани с услугите и продуктите, да 
бъдат по подразбиране в 
съответствие с общите принципи за 
защита на данните, като например 
принципа на свеждане на данните до 
минимум и принципа на ограничаване
до предвидената цел.

Or. en

Изменение 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни, както и 
отговорността и задълженията на 
администраторите и обработващите 
лични данни, а също и по отношение на 
наблюдението и мерките от страна на 

(62) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни, както и 
отговорността и задълженията на 
администраторите и обработващите 
лични данни, а също и по отношение на 
наблюдението и мерките от страна на 
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надзорните органи, изискват ясно 
определяне на отговорностите съгласно 
настоящия регламент, включително 
когато администраторът определя 
целите, условията и средствата на 
обработването съвместно с други 
администратори или когато дадена 
операция по обработване се извършва от 
името на даден администратор.

надзорните органи, изискват ясно 
определяне на отговорностите съгласно 
настоящия регламент, включително 
когато администраторът определя 
целите, условията и средствата на 
обработването съвместно с други 
администратори или когато дадена 
операция по обработване се извършва от 
името на даден администратор. В 
случай на солидарна отговорност 
обработващият лични данни, който е 
обезщетил вредата, причинена на 
субекта на данни, може да предяви 
претенции срещу администратора, за 
да изиска възстановяване, ако е 
действал в съответствие с правния 
акт, който го обвързва с 
администратора.

Or. fr

Обосновка

Обработващият лични данни се определя като действащ от името на 
администратора. Следователно, когато обработващият лични данни спазва 
стриктно указанията, които са му дадени, администраторът, а не обработващият 
лични данни, следва да се счита за отговорен за нарушението на сигурността на 
личните данни, без обаче да се засяга правото на обезщетение на субекта на данни.

Изменение 133
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
или обработващият лични данни следва 
да документира всяка операция по
обработване. Всеки администратор и 
обработващ лични данни следва да бъде 
длъжен да си сътрудничи с надзорния 
орган и да му предоставя тази 
документация при поискване, за да 

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
или обработващият лични данни следва 
да съхранява съответната 
информация за основните категории
обработване, които са били 
предприети. Комисията следва да 
установи единен формат за 
документиране на тази информация в 
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може да бъде използвана за 
наблюдение на тези операции по
обработване.

ЕС. Всеки администратор и обработващ 
лични данни следва да бъде длъжен да 
си сътрудничи с надзорния орган и да 
му предоставя тази документация при 
поискване, за да може да подпомага 
надзорния орган при оценката на
съответствието на тези основни 
категории обработване с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Ефективната защита на данните изисква организациите да притежават 
достатъчно добре документирано разбиране за дейностите си по обработка на 
данните. Поддържането на документация за всички операции по обработването 
обаче е свързано с непропорционални тежести. Вместо удовлетворяване на 
бюрократичните нужди целта на документацията следва да бъде подпомагане на 
администраторите и обработващите лични данни при изпълнението на техните 
задължения.

Изменение 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
или обработващият лични данни следва 
да документира всяка операция по 
обработване. Всеки администратор и 
обработващ лични данни следва да бъде 
длъжен да си сътрудничи с надзорния 
орган и да му предоставя тази 
документация при поискване, за да 
може да бъде използвана за наблюдение 
на тези операции по обработване.

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
или обработващият лични данни следва 
да поддържа документация за всички 
системи и процедури по обработване, 
за които отговаря. Всеки 
администратор и обработващ лични 
данни следва да бъде длъжен да си 
сътрудничи с надзорния орган и да му 
предоставя тази документация при 
поискване, за да може да бъде 
използвана за наблюдение на тези 
операции по обработване.

Or. fr
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Обосновка

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l&apos;égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d&apos;exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme 
indiqué par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui 
consiste à conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation 
de l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Изменение 135
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
24 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на нарушение на 
сигурността, което има вероятност 
сериозно да навреди на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните, той 
следва да уведоми за него надзорния 
орган без излишно забавяне и, когато 
това е осъществимо, в срок от 24 часа. 
Когато уведомлението не е подадено в 
срок от 24 часа, то следва да бъде 
придружено от обяснение относно 
причините за забавянето. Физическите 
лица, за чиито лични данни подобни 
нарушения на сигурността могат да 
имат неблагоприятни последици, следва 
да бъдат уведомени без излишно 
забавяне с цел предприемане на 
необходимите предпазни мерки. Следва 
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ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

да се счита, че дадено нарушение на 
сигурността има вероятност сериозно 
да навреди на защитата на личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. fr

Обосновка

Задължението за уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни не 
трябва да създава прекомерна административна тежест за администраторите и 
трябва да им предоставя възможност да реагират бързо и ефективно, като се 
съсредоточат преди всичко върху решаването на проблема. Поради това то следва да 
се ограничи до случаи, в които има вероятност сериозно да се навреди на защитата 
на личните данни или на неприкосновеността на личния живот на субекта на данните 
(вж. съображение 67).
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Изменение 136
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа. 
Когато уведомлението не е подадено в 
срок от 24 часа, то следва да бъде 
придружено от обяснение относно 
причините за забавянето. Физическите 
лица, за чиито лични данни подобни 
нарушения на сигурността могат да 
имат неблагоприятни последици, следва 
да бъдат уведомени без излишно 
забавяне с цел предприемане на 
необходимите предпазни мерки. Следва 
да се счита, че дадено нарушение на 
сигурността има неблагоприятни 
последици за личните данни или 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, ако то може да 
доведе например до кражба на 
самоличност или измама с фалшива 
самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
24 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
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да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните,
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Обосновка

Срокът не трябва да е установен в правна норма — той трябва да зависи от 
конкретната оперативна и техническа сложност и от разследванията и 
експертизите, необходими за да се разбере характерът и обхватът на всеки отделен 
случай. Законодателството трябва да защитава третирането на такива случаи като 
абсолютно неотложни и изискването за липса на „излишно забавяне“ достатъчно 
акцентира върху това, като същевременно запазва една прагматична гъвкавост.

Изменение 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на нарушение на 



PE500.411v01-00 48/244 AM\917991BG.doc

BG

нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа.
Когато уведомлението не е подадено в 
срок от 24 часа, то следва да бъде 
придружено от обяснение относно 
причините за забавянето.
Физическите лица, за чиито лични 
данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 

сигурността, което има значителни 
неблагоприятни последици за субекта 
на данни, той следва да уведоми за него 
надзорния орган без излишно забавяне. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат значителни 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
значителни неблагоприятни последици 
за личните данни или 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, ако то може да 
доведе например до кражба на 
самоличност или измама с фалшива 
самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.



AM\917991BG.doc 49/244 PE500.411v01-00

BG

срокове.

Or. fr

Обосновка

В случай на нарушение на сигурността, администраторът трябва първоначално да се 
съсредоточи върху предприемането на всички целесъобразни мерки срещу 
продължаването на нарушението на сигурността. Задължението за уведомление на 
компетентния надзорен орган в срок от 24 часа, придружено от санкции в случай на 
неспазване, може да произведе обратен ефект. Освен това, както се посочва от 
Работната група по член 29 в нейното становище от 23 март 2012 г., уведомлението 
не трябва да обхваща маловажни нарушения, за да се избегне претоварването на 
надзорните органи.

Изменение 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
24 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 72 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
72 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици и е 
вероятно да доведат до значителен 
риск от вреди за субекта на данни, 
следва да бъдат уведомени без излишно 
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дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

забавяне с цел предприемане на 
необходимите предпазни мерки, като 
по този начин се избегне 
информационното претоварване на 
субекта на данни. Следва да се счита, 
че дадено нарушение на сигурността 
има неблагоприятни последици за 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Изменение 139
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 70a (ново)



AM\917991BG.doc 51/244 PE500.411v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70a) Директива 2002/58/ЕО (изменена 
с Директива 2009/136/EО) определя 
задълженията за уведомяване при 
нарушение на сигурността на 
личните данни във връзка с 
предоставянето на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги в обществените 
съобщителни мрежи на Съюза. 
Когато доставчиците на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги предоставят и 
други услуги, те продължават да 
подлежат на задълженията за 
уведомяване при нарушение съгласно 
Директивата за защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот в сектора на електронните 
комуникации, а не на настоящия 
регламент. Такива доставчици следва 
да подлежат на единен режим за 
уведомяване при нарушение на 
сигурността на личните данни както 
за личните данни, обработвани във 
връзка с предоставянето на 
общественодостъпна електронна 
съобщителна услуга, така и за всички 
други лични данни, на които са 
администратор. 

Or. en

Обосновка

Доставчиците на електронни съобщителни услуги следва да подлежат на единен 
режим за уведомяване при всякакви нарушения, свързани с данните, които 
обработват, а не на различни режими в зависимост от предлаганата услуга. Това 
осигурява равнопоставеност между участниците в сектора.

Изменение 140
Bernadette Vergnaud
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Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да бъде 
компетентен за наблюдението на
дейностите на администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 
съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 
администратори и обработващи лични 
данни.

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да бъде 
компетентен за наблюдението на 
дейностите по обработване на данни 
на администратора или обработващия 
лични данни навсякъде в Съюза и за 
вземането на съответните решения, за да 
се подобри съгласуваното прилагане, да 
се осигури правна сигурност и да се 
намали административната тежест за 
тези администратори и обработващи 
лични данни. Чрез дерогация от 
гореизложеното, когато 
обработването на личните данни не 
се извършва предимно на основното 
място на установяване, а на някое от 
другите места на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, което се намира в 
Европейския съюз, компетентният 
надзорен орган за това обработване 
на данни следва да бъде надзорният 
орган на държавата членка, където се 
намира това друго място на 
установяване. Съгласно разпоредбите 
на глава VII тази дерогация следва да 
не засяга възможността надзорният 
орган на държавата членка, където се 
намира основното място на 
установяване, да изисква 
допълнителна декларация.

Or. fr

Обосновка

Ако надзорът на обработването на данни, което обхваща повече от една държава, 
може да се извършва лесно от основното място на установяване и следва да попада в 
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обхвата на компетентността на един-единствен орган, след подаването на 
централизирана декларация, вътрешното обработване на данни, което се управлява 
по децентрализиран начин от дъщерните дружества и е трудно да бъде 
контролирано от основното място на установяване, следва да може да попада в 
обхвата на компетентността на всеки национален надзорен орган.

Изменение 141
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

(115) В ситуации, в които 
компетентният надзорен орган, 
установен в друга държава членка, не 
предприема действия по дадена 
жалба или не предприема 
достатъчни мерки по нея, субектът 
на данни може да поиска от 
надзорния орган в неговата държава 
членка по местоживеене да заведе 
дело срещу другия надзорен орган пред 
компетентния съд в другата държава 
членка. Надзорният орган, към който 
е отправено такова искане, може да 
реши, след като го подложи на 
съдебен контрол, дали е целесъобразно 
да изпълни искането или не.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тази възможност не носи добавена стойност за гражданите и излага на риск 
успешното сътрудничество между надзорните органи в рамките на механизма за 
съгласуваност.

Изменение 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría
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Предложение за регламент
Съображение 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

(118) Всички вреди, които дадено лице 
може да претърпи в резултат на 
неправомерно обработване на данни, 
следва да бъдат обезщетени от 
администратора или обработващия 
лични данни, който може да бъде 
освободен от отговорност, ако докаже, 
че не е отговорен за вредите, и по-
специално когато установи вина от 
страна на субекта на данни или в случай 
на непреодолима сила.

(118) Всички вреди, които дадено лице 
може да претърпи в резултат на 
неправомерно обработване на данни, 
следва да бъдат обезщетени от 
администратора или обработващия 
лични данни, който може да бъде 
освободен от отговорност, ако докаже, 
че не е отговорен за вредите, и по-
специално когато установи вина от 
страна на субекта на данни или в случай 
на непреодолима сила. В случай на 
солидарна отговорност, 
обработващият лични данни, който е 
обезщетил вредата, причинена на 
субекта на данни, може да предяви 
претенции срещу администратора, за 
да изиска възстановяване, ако е 
действал в съответствие с правния 
акт, който го обвързва с 
администратора.

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент въвежда общия принцип на отговорност на 
администратора (член 5, буква е) и член 22), който трябва да бъде запазен и изяснен. 
Обработващият лични данни се определя като действащ от името на 
администратора. Освен това, в случай че обработващият лични данни не следва 
инструкциите, които са му дадени, в член 26, параграф 4 се посочва, че той се счита 
за отговорен за обработването.

Изменение 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

(129) С цел да бъдат постигнати целите (129) С цел да бъдат постигнати целите 
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на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално 
делегирани актове следва да бъдат 
приети по отношение на 
законосъобразността на обработването; 
за определяне на критериите и 
условията по отношение на съгласието 
на дете; относно обработването на 
специални категории лични данни; за 
установяване на критериите и 
условията за отявлено прекомерни 
искания и такси за упражняване на 
правата на субекта на данни; относно 
критериите и изискванията за 
информацията, предоставена на субекта 
на данни, и по отношение на правото на 
достъп; относно правото „да бъдеш 
забравен“ и правото на заличаване; 
относно мерките, основани на 
профилиране; относно критериите и 
изискванията по отношение на 
отговорността на администратора и по 
отношение на защитата още при 
проектирането и по подразбиране; 
относно обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията и сигурността на 
обработването; относно критериите и 
изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на надзорния 
орган за него, както и относно 
обстоятелствата, в които дадено 
нарушение на сигурността на лични 
данни има вероятност да засегне 
неблагоприятно субекта на данните; 
относно критериите и условията за 
операциите по обработване, за които се 
изисква оценка на въздействието върху 

на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално 
делегирани актове следва да бъдат 
приети по отношение на 
законосъобразността на обработването; 
за определяне на критериите и 
условията по отношение на съгласието 
на дете; относно обработването на 
специални категории лични данни; 
относно критериите и изискванията за 
информацията, предоставена на субекта 
на данни, и по отношение на правото на 
достъп; относно правото „да бъдеш 
забравен“ и правото на заличаване; 
относно мерките, основани на 
профилиране; относно критериите и 
изискванията по отношение на 
отговорността на администратора; 
относно обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията; относно критериите и 
изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на надзорния 
орган за него, както и относно 
обстоятелствата, в които дадено 
нарушение на сигурността на лични 
данни има вероятност да засегне 
неблагоприятно субекта на данните; 
относно критериите и условията за 
операциите по обработване, за които се 
изисква оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
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защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите и 
изискванията за предаването на данни 
чрез задължителни фирмени правила; 
относно дерогациите за предаванията;
относно административните 
санкции; относно обработването на 
данни за здравни цели; относно 
обработването на данни в контекста на 
трудовите правоотношения и 
обработването на данни за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели. От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите и 
изискванията за предаването на данни 
чрез задължителни фирмени правила; 
относно дерогациите за предаванията; 
относно обработването на данни за 
здравни цели; относно обработването на 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения и обработването на 
данни за исторически, статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. fr

Изменение 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
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правомощия за: установяването на 
образци по отношение на обработването 
на лични данни на дете; 
установяването стандартни 
процедури и образци за упражняване 
на правата на субектите на данни; 
установяването на образци за 
информиране на субекта на данни; 
установяването на образци и процедури 
по отношение на правото на достъп; 
правото на преносимост на данните;
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на данните, 
осигурявано от дадена трета държава 
или територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; разкриване, 
което не е разрешено от правото на 
Съюза; взаимопомощ; съвместни 
операции; решения по силата на 
механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 

правомощия за: установяването на 
образци по отношение на обработването 
на лични данни на дете; установяването 
на образци за информиране на субекта 
на данни; установяването на образци и 
процедури по отношение на правото на 
достъп; образци по отношение на 
отговорността на администратора по 
отношение на документацията; 
специални изисквания за сигурността на 
обработването; стандартния формат и 
процедурите за уведомяване на 
надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на данните 
за нарушение на сигурността на личните 
данни; стандарти и процедури за оценка 
на въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури за 
предварително разрешение и 
предварителна консултация; технически 
стандарти и механизми за 
сертифициране; адекватното ниво на 
защита на данните, осигурявано от 
дадена трета държава или територия, 
или обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза; 
взаимопомощ; съвместни операции; 
решения по силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.
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този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. fr

Изменение 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 131

Текст, предложен от Комисията Изменение

(131) Следва да се използва процедурата 
по разглеждане за приемането на: 
образци по отношение на съгласието на 
дете; стандартни процедури и образци 
за упражняване на правата на субектите 
на данни; образци за информиране на 
субекта на данни; образци и процедури 
по отношение на правото на достъп;
правото на преносимост на данните;
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на 
данните, осигурявано от дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ данни сектор в тази 

(131) Следва да се използва процедурата 
по разглеждане за приемането на: 
образци по отношение на съгласието на 
дете; стандартни процедури и образци 
за упражняване на правата на субектите 
на данни; образци за информиране на 
субекта на данни; образци и процедури 
по отношение на правото на достъп; 
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по силата 
на механизма за съгласуваност, при 
условие че тези актове са с общ 
характер.
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трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза; 
взаимопомощ; съвместни операции; 
решения по силата на механизма за 
съгласуваност, при условие че тези 
актове са с общ характер.

Or. fr

Изменение 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Съображение 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

(139) С оглед на това, че — както бе 
подчертано от Съда на Европейския 
съюз — правото на защита на личните 
данни не е абсолютно право, а трябва да 
бъде разглеждано във връзка с неговата 
функция в обществото и да се 
уравновесява с други основни права, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност настоящият 
регламент зачита всички основни права 
и спазва принципите, признати в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и залегнали в 
Договорите, и по-специално правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
дома и комуникациите, правото на 
защита на личните данни, свободата на 
мисълта, съвестта и религията, 
свободата на изразяване и на 
информация, свободата на стопанската 
инициатива, правото на ефективни 
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес, както и 
правото на културно, религиозно и 
езиково многообразие,

(139) С оглед на това, че — както бе 
подчертано от Съда на Европейския 
съюз — правото на защита на личните 
данни не е абсолютно право, а трябва да 
бъде разглеждано във връзка с неговата 
функция в обществото и да се 
уравновесява с други права, установени 
в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в съответствие с 
принципа на пропорционалност 
настоящият регламент зачита всички 
основни права и спазва принципите, 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз и залегнали в 
Договорите, и по-специално правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
дома и комуникациите, правото на 
защита на личните данни, свободата на 
мисълта, съвестта и религията, 
свободата на изразяване и на 
информация, свободата на стопанската 
инициатива, правото на ефективни 
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес, както и 
правото на културно, религиозно и 
езиково многообразие,

Or. fr



PE500.411v01-00 60/244 AM\917991BG.doc

BG

Изменение 147
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза;

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се гарантира доверието на гражданите, всички сектори трябва да защитават 
данните еднакво добре. Ако нарушенията на сигурността на личните данни в 
публичния сектор създават недоверие сред гражданите, това ще има отрицателно 
въздействие върху дейностите на частния сектор в областта на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) и обратно. Това важи и по отношение на 
институциите на Съюза.

Изменение 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности;

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности и когато личните данни не 
са направени достъпни за неопределен 
брой лица;

Or. fr

Обосновка

Следва да се изясни приложното поле на това изключение, най-вече поради подема на 
социалните мрежи, които позволяват споделянето на информация със стотици хора. 
Съдът на ЕС (дела C-101/01 и C-73/07) препоръчва достъпността „за неопределен 
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брой лица“, като критерий за прилагане на това изключение. ЕНОЗД е на същото 
мнение.

Изменение 149
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) които са достатъчно 
анонимизирани по смисъла на член 4, 
точка 2а;

Or. fr

Обосновка

Поясняване в основния текст на съображение 23, в което се посочва случая на данни, 
които са достатъчно анонимизирани и за които не е необходимо да се прилагат 
разпоредбите на настоящата директива.

Изменение 150
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са приведени в анонимна 
форма.

Or. en

Обосновка

По определение анонимните данни не представляват лични данни.

Изменение 151
Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) на физическо лице, упражняващо 
икономическа дейност, която 
идентифицира това лице на пазара;

Or. en

Обосновка

Регламентът не следва да се прилага по отношение на физически лица, които 
управляват дружество под собственото си име. Регламентът, както е предложен от 
Комисията, създава проблеми при определянето на това какво представляват 
личните данни, особено във връзка с произтичащите от него задължения за 
предоставяне на информация.

Изменение 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) в областите, обхванати от 
членове 153, 154 и 155 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), относно уреждането на 
наемането на персонал и на 
сключването и спазването на 
колективни трудови договори.

Or. en

Изменение 153
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква дб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) на физическо лице, които са 
направени обществено достояние в 
хода на упражняване на 
професионалните му задължения, 
като име, данни за контакт и 
длъжност;

Or. en

Изменение 154
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага, без 
да се засяга прилагането на 
разпоредбите на Директива 2000/31/ЕО, 
и по-специално разпоредбите относно 
междинните доставчици на услуги в 
членове 12—15 от посочената 
директива.

3. Настоящият регламент се прилага, без 
да се засяга прилагането на 
разпоредбите на Директива 2000/31/ЕО, 
и по-специално разпоредбите относно 
междинните доставчици на услуги в 
членове 12—15 от посочената 
директива, както и специфичните 
разпоредби на правото на Съюза или 
правото на държавите членки, 
свързани с обработването на данни, 
особено по отношение на правно 
защитените интереси, когато тези 
разпоредби предвиждат по-строга 
защита от разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 155
Catherine Stihler

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

Член 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

Обосновка

На дружества или работодатели от ЕС не следва да е разрешено да осъществяват 
незаконен достъп до личните данни на служители и след това да наблюдават 
тяхното поведение, да ги поставят в „черен списък“ поради синдикална 
принадлежност и т.н., независимо от това дали служителят е установен в ЕС или не.

Изменение 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в 
контекста на дейностите на дадено 
място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в 
контекста на дейностите на дадено 
място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, независимо дали 
обработването се извършва в Съюза 
или не.

Or. en

Изменение 157
Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни в Съюза; или

а) насочването на стоки или услуги на 
такива субекти на данни в Съюза, 
независимо от това дали те се 
предоставят безплатно по 
отношение на субекта на данни или 
не; или

Or. en

Обосновка

„Насочване“ е термин, използван от Съда на Европейския съюз в делата Pammer и 
Alpenhof. Също следва да се изясни, че регламентът се прилага независимо от това 
дали се изисква плащане от страна на субекта на данни.

Изменение 158
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наблюдението на тяхното 
поведение.

б) наблюдение на поведението на 
такива субекти на данни с оглед 
предлагане на стоки или услуги.

Or. en

Изменение 159
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
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идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, идентификатори или 
чрез един или повече признаци, 
специфични за неговата физическа, 
физиологична, генетична, психическа, 
икономическа, културна или социална 
идентичност;

Or. fr

Обосновка

Спазване на принципа на технологична неутралност.

Изменение 160
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано или избрано пряко или 
косвено чрез средства, за които с 
основание се предполага, че е възможно 
да бъдат използвани от администратора 
или от всяко друго физическо или 
юридическо лице, по-специално чрез 
уникален идентификатор, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна, социална или полова 
идентичност или за неговата сексуална
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ориентация;

Or. en

Изменение 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено или 
да бъде избрано и третирано различно
чрез средства, за които се предполага, 
че е възможно да бъдат използвани от 
администратора или от всяко друго 
физическо или юридическо лице, по-
специално чрез идентификационен 
номер, данни за местонахождение, 
онлайн идентификатори или чрез един 
или повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

Or. en

Изменение 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
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предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, адреси по интернет 
протокол (IP адреси), онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

Or. en

Изменение 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано уникално, пряко или 
косвено чрез средства, за които с 
основание се предполага, че е възможно 
да бъдат използвани от администратора 
или от всяко друго физическо или 
юридическо лице, по-специално чрез 
име, идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност. 
Ако идентифицирането изисква 
непропорционално много време, 
усилия или материални ресурси, се 
счита, че съществуващото физическо 
лице не може да бъде 
идентифицирано;
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Or. en

Обосновка

Това е част от пакет изменения, който дава възможност за използването на данни 
под псевдоним и анонимни данни и насърчава добри бизнес практики в защита на 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че лични данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като те не могат да бъдат проследени 
обратно до субекта на данни без използване на допълнителни данни) спомага за по-
голямо насърчаване на използването на данни за бизнес цели при осигуряване на висока 
степен на защита на потребителите.

Изменение 164
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез 
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, на което данните са били 
разкрити от администратора, по-
специално чрез идентификационен 
номер, данни за местонахождение, 
онлайн идентификатори или други 
уникални идентификатори, или чрез 
един или повече признаци, специфични 
за неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

Or. en

Обосновка

От друга страна, е трудно да си представим на практика,че формулировката „всяко 
друго физическо или юридическо лице“ може да се остави така без да бъде свързана с 
администратора, тъй като тогава администраторът никога не би бил сигурен дали 
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обработваните данни са лични или не.

Изменение 165
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 
данни;

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 
данни; данни, които не могат да 
бъдат свързани със субект на данни, 
като например данни с осигурена 
анонимност или някои данни под 
псевдоним, попадат извън обхвата на 
настоящия регламент; служебните 
данни за връзка попадат извън 
обхвата на настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Данните с осигурена анонимност и някои данни под псевдоним могат да се отнасят 
до даден субект на данни, но вече не могат да бъдат свързани с него поради 
технически причини. Пример за това би била диплома за лице без върху нея да има 
неговото име, адрес и социално осигурителен номер. Данни, които вече не могат да 
бъдат свързани със субекта на данни, не следва да попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Изменение 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „анонимни данни“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че сами по себе си, 
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без да се използват допълнителни 
данни, да не могат да бъдат 
приписани на определен субект на 
данни или това приписване да изисква 
непропорционално много време, 
разходи и усилия; анонимните данни 
не се считат за лични данни.

Or. en

Обосновка

Предприятията следва да се стимулират да анонимизират данните, което в крайна 
сметка ще засили защитата на неприкосновеността на личния живот на 
потребителите. Промените имат за цел да изяснят значението на анонимните данни 
и в съответствие със съображение 23 изрично да изключат тези данни от обхвата на 
регламента. Определението е взето от член 3, точка 6 от германския федерален 
закон за защита на личните данни.

Изменение 167
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „достатъчно анонимизирани
данни“ означава данни, които се 
отнасят за физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано, и които са 
изменени по такъв начин, че вече не 
дават възможност за 
идентифицирането на субекта на 
данни;

Or. fr

Обосновка

Поясняване в основния текст на съображение 23, в което се посочва случая на данни, 
които са достатъчно анонимизирани и за които не е необходимо да се прилагат 
разпоредбите на настоящата директива.
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Изменение 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „анонимни данни“ означава 
информация, която никога не е 
свързвана с определен субект на данни 
или е събрана, променена или 
обработена по друг начин, така че да 
не може да бъде приписана на субекта 
на данните;

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет изменения, който дава възможност за използването на данни 
под псевдоним и анонимни данни и насърчава добри бизнес практики в защита на 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че лични данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като те не могат да бъдат проследени 
обратно до субекта на данни без използване на допълнителни данни) спомага за по-
голямо насърчаване на използването на данни за бизнес цели при осигуряване на висока 
степен на защита на потребителите.

Изменение 169
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо 
за цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани с дадено физическо 
лице, или да се анализира или 
прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
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здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение;

Or. en

Изменение 170
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване с цел оценка на 
определени качества на дадено 
физическо лице, съответно анализ 
или предвиждане на постиженията 
на това физическо лице в 
професионалния живот, неговото 
икономическо състояние, 
местопребиваване, здраве, лични 
предпочитания, поведение и т.н.

Or. de

Изменение 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „данни под псевдоним“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че сами по себе си, 
без да се използват допълнителни 
данни, да не могат да бъдат 
приписани на определен субект на 
данни, като това се осъществява чрез 



PE500.411v01-00 74/244 AM\917991BG.doc

BG

отделни технически и 
организационни контролни средства, 
за да се гарантира, че не те не могат 
да бъдат приписани или че това 
приписване би изисквало 
непропорционално много време, 
разходи и усилия;

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет изменения, който дава възможност за използването на данни 
под псевдоним и анонимни данни и насърчава добри бизнес практики в защита на 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че лични данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като те не могат да бъдат проследени 
обратно до субекта на данни без използване на допълнителни данни) спомага за по-
голямо насърчаване на използването на данни за бизнес цели при осигуряване на висока 
степен на защита на потребителите.

Изменение 172
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за 
обработването на лични данни; когато 
целите, условията и средствата за 
обработването се определят от правото 
на Съюза или това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка;

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите 
за обработването на лични данни; 
когато целите за обработването се 
определят от правото на Съюза или това 
на държава членка, администраторът 
или специалните критерии за неговото 
назначаване могат да бъдат определени 
в правото на Съюза или в правото на 
държава членка;

Or. en
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Обосновка

С новите налични технологии и услуги като изчисленията в облак традиционното 
разделение на субектите, участващи в обработването на лични данни, може да се 
окаже трудно, като в такива случаи администраторът има значително влияние върху 
начина, по който се обработват данните. Поради тази причина изглежда разумно 
администраторът да бъде определен като лицето, което взема решения относно 
целта на обработването на личните данни, тъй като окончателното определяне е 
най-важното решение, а другите фактори служат като средство за постигането му.

Изменение 173
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данните, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да признава различните форми на съгласие, както и това, че 
всяко изискване за изрично съгласие следва да бъде запазено за тези категории данни и 
ситуации, които представляват значителен риск за защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот на физическите лица. Регламентът не следва 
да има за цел да постанови определена форма на предоставяне на съгласието, тъй 
като това бързо ще бъде подкопано от промени в технологиите, услугите и 
потребителските нагласи и може да не доведе до ефективен опит, свързан със 
защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Изменение 174
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данните 
посредством изявление или ясно 
потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;

Or. en

Изменение 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат 
обработени;

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяка форма на изявление или 
поведение на субекта на данните, която
изразява съгласието му с 
предложеното обработване на 
данните. Мълчанието или 
бездействието само по себе си не 
показва съгласие;

Or. en

Обосновка

Процесът на получаване на съгласие, т.е. механизмът на предоставяне на информация 
на субекта на данни, последвано от реакция на субекта на данни, е основният 
механизъм за постигане на съгласие, в този случай на съгласие за обработването на 
лични данни. Използването на традиционната терминология за това, отразена в 
общото европейско право за продажбите, би довело до опростяване на текста, 
създаване на сигурност чрез поставяне на съгласието на здрава и утвърдена основа и 
избягване на разграничения, които биха се оказали много трудно приложими на 
практика.
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Изменение 176
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „профилиране“ означава 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице, или да се 
анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение;

Or. en

Обосновка

Разгледано в член 20, определението за профилиране следва да бъде включено в член 4.

Изменение 177
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно 
или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

(9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно 
или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин; силно криптирани данни, 
за които има доказателства, че 
криптографският ключ не е бил 
компрометиран, попадат извън 
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обхвата на настоящия законодателен 
акт;

Or. en

Обосновка

Загубата на данни, които са криптирани със силно криптиране, когато 
криптографският ключ не е загубен, не представлява никакъв риск от вреди за 
физическото лице. Данните просто не могат да бъдат прочетени. Когато данните не 
могат да бъдат прочетени, не изглежда разумно те да се третират съгласно 
предвиденото в членове 31 и 32. Уведомлението не води до никакви подобрения на 
неприкосновеността на личния живот на гражданите в тази ситуация.

Изменение 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно 
или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

(9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно 
или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин, което има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на 
защитата на личните данни или на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Това изменение спомага да се избегнат както ненужните задължения за 
администраторите на данни и обработващите лични данни, така и възможността 
за „умора от уведомяване“ за субекта на данни. Наличието на минимален праг за 
задействане на задължението за уведомяване, основан на степента на риск за 
субекта на данни, ще увеличи защитата на субекта на данни без да стане 
обременително. Тази промяна е в съответствие с Директива 2009/136/ЕО.
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Изменение 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора мястото на неговото 
установяване в Съюза, където се 
вземат основните решения по 
отношение на целите, условията и 
средствата за обработването на лични 
данни; ако решенията относно 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни не се 
вземат в Съюза, основното място на 
установяване е мястото, където се 
извършват основните дейности по 
обработване на данни в контекста на 
дейностите на място на 
установяване на даден 
администратор в Съюза. По 
отношение на обработващия лични 
данни „основно място на 
установяване“ означава мястото, 
където се намира централната му 
администрация в Съюза;

(13) „основно място на установяване“ 
означава местоположението, 
определено от предприятието или 
групата предприятия, независимо
дали на администратора или на 
обработващия лични данни, въз 
основа на, но без да се ограничава до 
следните допълнителни обективни 
критерии:

(1) местоположението на 
европейското седалище на група 
предприятия;
(2) местоположението на това 
предприятие в групата предприятия, 
на което са делегирани отговорности 
за защита на данните;
(3) местоположението на това 
предприятие в групата, което е в най-
добра позиция от гледна точка на 
управленски функции и 
административни отговорности да 
разглежда и прилага правилата, 
определени в настоящия регламент; 
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или
(4) мястото на ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
обработването на данни по силата на 
стабилни договорености.

Компетентният орган се уведомява 
от предприятието или групата 
предприятия за определеното основно 
място на установяване;

Or. en

Обосновка

Като съответна отправна точка следва да се прилага единен критерий за определяне 
на „основното място на установяване“ на дадена организация въз основа на 
съответни обективни критерии, измежду които дадено предприятие може да избира, 
за да определи официално местоположението на своето „основно място на 
установяване“, което поражда действие по отношение на всички дейности по 
обработване, извършвани от всички структури, които са част от групата. 
Съществува подобно понятие по отношение на задължителните фирмени правила. 
Този подход ще осигури правна сигурност, като в същото време ще предотврати 
риска от търсене на най-благоприятната правна система („forum shopping“).

Изменение 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора мястото на неговото 
установяване в Съюза, където се 
вземат основните решения по 
отношение на целите, условията и 
средствата за обработването на лични 
данни; ако решенията относно 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни не се 
вземат в Съюза, основното място на 
установяване е мястото, където се 

(13) „основно място на установяване“ 
означава местоположението, 
определено от предприятието или 
групата предприятия, независимо 
дали на администратора или на 
обработващия лични данни, в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, определен в член 57, 
въз основа на, но без да се ограничава 
до следните допълнителни обективни 
критерии:
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извършват основните дейности по 
обработване на данни в контекста на 
дейностите на място на 
установяване на даден 
администратор в Съюза. По 
отношение на обработващия лични 
данни „основно място на 
установяване“ означава мястото, 
където се намира централната му 
администрация в Съюза;

(1) местоположението на 
европейското седалище на група 
предприятия;
(2) местоположението на това 
предприятие в групата предприятия, 
на което са делегирани отговорности 
за защита на данните;
(3) местоположението на това 
предприятие в групата, което е в най-
добра позиция от гледна точка на 
управленски функции и 
административни отговорности да 
разглежда и прилага правилата, 
определени в настоящия регламент; 
или
(4) мястото на ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
обработването на данни по силата на 
стабилни договорености.

Компетентният орган се уведомява 
от предприятието или групата 
предприятия за определеното основно 
място на установяване.

Or. en

Обосновка

Предложеното определение за „основно място на установяване“ е прекалено неясно и 
дава твърде много възможности за различно тълкуване. Необходимо е да има единен 
критерий за определяне на „основното място на установяване“ на дадена 
организация, който да се прилага за „предприятия“/„групи предприятия“ като 
съответна отправна точка и да се основава на набор от съответни обективни 
критерии. Тези критерии са използвани при задължителните фирмени правила за 
определяне на подходящите органи за защита на данните и следователно са доказали 
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своята приложимост.

Изменение 181
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 13 години;

Or. en

Изменение 182
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

в) подходящи, релевантни и да не са 
прекомерни по отношение на целите, 
за които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

Or. en

Обосновка

Тази промяна, разрешаваща обработването на данни, които „не са прекомерни по 
отношение на целите“, е по-подходяща. Това изменение съдържа позоваване, обратно 
на формулировката в оригиналната Директива за защита на личните данни —
Директива 95/46/ЕО — и цели да се избегнат несъответствията с други правила на 
ЕС, като например Директивата относно договорите за потребителски кредити и 
пакета за капиталовите изисквания, които например също изискват от 
кредитиращите институции да обработват лични данни.
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Изменение 183
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

в) подходящи, релевантни и не 
надхвърлят необходимото във връзка 
с целите, за които данните се 
обработват;

Or. fr

Обосновка

Принципите на адекватност и релевантнoст на събираните данни, както и на 
ненадхвърляне на необходимото по отношение на целите, за които данните се 
обработват, предлагат много високи и релевантни гаранции на субектите на данни. 
Това е формулировката на Директива 95/46/ЕО. Принципът на свеждане до минимум 
на събираните данните създава големи трудности за предприятията да се обръщат 
по персонализиран и целенасочен начин към своите клиенти, дори когато клиентите 
не са против това.

Изменение 184
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
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обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
членове 81 и 83 и ако се провежда 
периодичен преглед, за да се оцени 
необходимостта съхраняването да 
продължава;

Or. en

Обосновка

Следва също да е възможно личните данни да се съхраняват за по-дълги периоди за 
здравни цели (член 81), както и за исторически, статистически и 
научноизследователски цели (член 83), което вече е посочено в текста на Комисията. 
Това ще гарантира, че всички съответни данни са налични, за да се предоставят на 
субекта на данни най-подходящите за него грижи.

Изменение 185
Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Данните няма да бъдат използвани 
срещу субекта на данни в 
дисциплинарно изслушване или за 
включването му в „черен списък“, за 
проучването му или за 
възпрепятстване на наемането му на 
работа.

Or. en

Обосновка

Необходимо е допълнително уточняване, че личните данни никога няма да бъдат 
използвани срещу субекта на данни в контекста на трудово правоотношение.
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Изменение 186
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването или за избягването на 
нарушение на законово задължение или 
законово право на ЕС или на 
национално законово задължение или 
законово право, което се прилага 
спрямо администратор, включително 
за изпълнението на задача, 
извършвана за оценка на 
кредитоспособността или за целите 
на предотвратяването и 
разкриването на измами.

Or. en

Изменение 187
Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за 
упражняването на правата на 
администратора;

Or. en

Обосновка

Правото на администратора да обработва лични данни, когато упражнява своите 
произтичащи от регламента права, следва да бъде изрично посочено.
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Изменение 188
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на 
официални правомощия, които са 
предоставени на администратора;

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на 
официални правомощия, които са 
предоставени на администратора, или за 
изпълнението на задача, извършвана 
за оценка на кредитоспособността 
или за целите на предотвратяването 
и разкриването на измами;

Or. en

Изменение 189
Christian Engström

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 
изпълнението на техните задачи.

заличава се

Or. en
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Изменение 190
Emma McClarkin

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 
изпълнението на техните задачи.

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

Or. en

Обосновка

Съществуват много обстоятелства, при които обработването се извършва от 
повече от един администратор на данни. Тази ситуация често може да възникне при 
наличието на обща база данни, която се използва за борба с измамите, 
потвърждаване на самоличност и определяне на кредитоспособност. Това изменение 
е необходимо, за да се гарантира прилагането на разпоредбата относно законните 
интереси.

Изменение 191
Anna Hedh

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 

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

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

Or. en

Обосновка

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. 
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.

Изменение 192
Bernadette Vergnaud

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 
изпълнението на техните задачи.

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

Or. fr
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Обосновка

Формулировката от Директива 95/46/ЕО, която е включена тук, предвижда 
възможността за разкриване на данни на трети страни, а пряко следствие от тази 
възможност е правото на субекта на данни на възражение, което е ясно отразено и 
подсилено в член 19 от настоящия регламент, който ще се прилага и за дейности 
извън интернет. Като се предвижда разкриването на данни на трети страни се 
запазват необходимите възможности за провеждане на пазарни проучвания на 
предприятията, сдруженията и НПО.

Изменение 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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 
изпълнението на техните задачи.

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

Or. fr

Обосновка

Предложение за запазване на формулировката на Директива 95/46/ЕО. Следва да се 
припомни, че регламентът не се отнася само до цифровия свят, но ще се прилага и за 
дейности извън интернет. За финансиране на своите дейности някои сектори, като 
например издаването на вестници, трябва да използват външни източници, за да се 
свързват с потенциални нови абонати.

Изменение 194
Morten Løkkegaard
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

eа) данните се събират от публични 
регистри, списъци или документи, 
които са достъпни за всички;

Or. en

Изменение 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

eа) обработването на данни и, наред с 
другото, данни за членовете на дадена 
организация, което се извършва от 
въпросната организация в 
съответствие с нейните уставни 
правила, е от изключително значение 
за администраторите на данни в 
организации, основани на доброволно 
членство.

Or. en

Изменение 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

eа) обработването е необходимо за 
целите на предотвратяването и 
разкриването на измами съгласно 
приложимия финансов регламент или 



AM\917991BG.doc 91/244 PE500.411v01-00

BG

практическите кодекси на утвърдена 
секторна или професионална 
организация.

Or. en

Обосновка

Практическият опит показва, че „законовото задължение“ не включва националните 
финансови регламенти или кодекси на поведение, които са от основно значение за 
предотвратяването и разкриването на измами и от първостепенно значение за 
администраторите на данни и за защитата на субектите на данни.

Изменение 197
Morten Løkkegaard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

eб) обработването е необходимо за 
защита на нечий интерес, събиране 
на доказателства като съдебни 
доказателства или завеждане на 
съдебен иск.

Or. en

Изменение 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

eб) обработват се само данни под 
псевдоним.

Or. en
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Обосновка

Това е част от пакет изменения, който дава възможност за използването на данни 
под псевдоним и анонимни данни и насърчава добри бизнес практики в защита на 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че лични данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като те не могат да бъдат проследени 
обратно до субекта на данни без използване на допълнителни данни) спомага за по-
голямо насърчаване на използването на данни за бизнес цели при осигуряване на висока 
степен на защита на потребителите.

Изменение 199
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица, 
да зачита същността на правото на
защита на личните данни и да е 
пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица. 
Правото на държавата членка трябва 
също така да бъде в съответствие с 
този регламент и международните 
договори, които държавата членка е 
решила да съблюдава. Накрая 
държавата членка е длъжна да оцени 
и реши дали националното 
законодателство е пропорционално на 
преследваната законосъобразна цел или 
дали законосъобразната цел би могла 
да бъде постигната, като се 
използват решения, които в по-малка 
степен засягат неприкосновеността.

Or. en

Обосновка

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
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will be processed differently in the different countries.

Изменение 200
Matteo Salvini

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. Това се отнася по-
специално за всяка промяна на клаузите 
и общите условия на договор.

Or. en

Обосновка

Намерението да се постави съгласието в определен контекст и да се гарантира 
ефективен опит, свързан със защитата на неприкосновеността на личния живот, е в 
съответствие с целите на предложенията за изменение на съображение 25.

Изменение 201
Bernadette Vergnaud

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
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Or. fr

Обосновка

Текстовете, определящи законните интереси, са ясни и съдебната практика по този 
въпрос е установена. Следователно не е необходимо да се използва делегиран акт за 
определяне на условията, предвидени в параграф 1, буква е). Въпросът за съгласието 
за обработване на личните данни на деца се урежда от член 8 от настоящия 
регламент.

Изменение 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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. fr

Обосновка

Предложението за регламент предвижда значителен брой делегирани актове, което 
не е оправдано. По-конкретно, съществува съдебна практика в тази област и 
въпросът за съгласието за обработването на лични данни на деца се урежда от 
член 8.

Изменение 203
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1



AM\917991BG.doc 95/244 PE500.411v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът носи 
тежестта на доказване, че субектът 
на данните е дал съгласието си за 
обработването на неговите лични данни 
за определени цели.

1. Когато се изисква получаването на 
съгласие, формата на полученото 
съгласие за обработването на лични 
данни на даден субект на данни е 
пропорционална на вида на 
обработваните данни, целта на 
обработването и всички установени 
рискове, определени чрез оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните.

Or. en

Изменение 204
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако съгласието на субекта на 
данните бъде дадено в контекста на 
писмена декларация, която се отнася 
и до друг въпрос, изискването да се 
даде съгласие трябва ясно да се 
различава по вида си от този друг 
въпрос.

заличава се

Or. en

Изменение 205
Morten Løkkegaard

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. 

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

съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне или в случаи, в 
които в европейски или национален 
законодателен акт се предвижда 
минимален задължителен срок на 
съхранение на данните или данните 
се обработват съгласно европейските 
и националните регулаторни 
разпоредби, или за целите на борбата 
с измамите, или с правни цели. 
Субектът на данни трябва да уведоми 
обработващия лични данни за 
желанието си да оттегли своето 
съгласие. Оттеглянето на съгласието 
влиза в сила 30 дни след получаване на 
уведомлението.

Or. en

Изменение 206
Mitro Repo

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 или в случаи, в 
които данните трябва да бъдат 
обработвани за регулаторни или 
правни цели, или за целите на 
борбата с измамите. Ако съгласието 
е все още необходимо за изпълнението 
на договор, неговото оттегляне
предполага желание за прекратяване 
на договора.

Or. en
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Обосновка

От доставчиците на финансови услуги се изисква да съхраняват данните в 
съответствие с правните и регулаторните задължения. Поради това по отношение 
на правото на оттегляне на съгласието следва също да се вземат под внимание 
ситуации, при които данните трябва да бъдат обработвани за регулаторни или 
правни цели, или за целите на борбата с измамите.

Изменение 207
Malcolm Harbour

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. В случаите, в 
които обработването на лични данни 
е от съществено значение за 
способността на администраторите 
да осигурят достатъчна сигурност 
при предоставянето на дадена услуга 
на субекта на данни, оттеглянето на 
съгласието може да доведе до 
прекратяването на тази услуга.

Or. en

Обосновка

Когато оттеглянето на съгласието компрометира способността на даден доставчик 
на услуги адекватно да защитава личните данни на субекта на данни, доставчикът на 
услуги не следва да бъде задължен да предостави горепосочената услуга. Например 
една банка не следва да бъде задължена да продължи да предлага дадена кредитна 
карта, ако субектът на данни е оттеглил съгласието си неговите лични данни да 
бъдат обработвани с цел предотвратяване на измамна дейност.

Изменение 208
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Съгласието за обработване на 
специалните категории лични данни, 
описани в член 9, се предоставя 
посредством свободно изразено, 
информирано и изрично изявление или 
друго ясно и потвърждаващо 
действие, с което субектът на данни 
изразява своето съгласие.

Or. en

Изменение 209
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Съгласие, получено преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, остава валидно и след 
влизането му в сила.

Or. en

Изменение 210
Malcolm Harbour

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 

заличава се



AM\917991BG.doc 99/244 PE500.411v01-00

BG

администратора.

Or. en

Обосновка

Използването на терминология като „значителна неравнопоставеност“ има 
вероятност да породи правна несигурност. Освен това този параграф не е необходим, 
тъй като договорното право, включително правото за защита на потребителите, 
осигурява подходящи гаранции срещу измами, заплахи, непочтено възползване и т.н. и 
те следва да се прилагат също и по отношение на съгласието за обработване на лични 
данни.

Изменение 211
Morten Løkkegaard

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; на пазара на труда не 
се счита, че съществува значителна 
неравнопоставеност между 
работодател и служител.

Or. en

Обосновка

По принцип е важно работодателят да може да обработва данни за служителите си 
— например относно заплати, почивки, обезщетения, годишнини, образование, здравно 
състояние, наказателни присъди и т.н. Понастоящем служителят може да даде 
съгласието си за обработването на тези данни от работодателя. Формулировката в 
регламента обаче би могла да се изтълкува като въвеждане на бъдеща 
неравнопоставеност между работодателя и служителя.

Изменение 212
Morten Løkkegaard
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Параграф 4 не се прилага в 
случаите, когато съгласието на 
субекта на данни се изисква по закон.

Or. en

Изменение 213
Christian Engström

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Изпълнението на договор или 
предоставянето на услуга не може да 
се поставя в зависимост от даването 
на съгласие за обработване или 
използване на данни, които не са 
необходими за изпълнението на 
договора или предоставянето на 
услугата съгласно член 6, параграф 1, 
буква б).

Or. en

Изменение 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Достъпът до предоставено 
съгласие по отношение на член 6, 
параграф 1, буква а), както и на член 
9, параграф 2, буква а), може да бъде 
ограничен в случаите, когато се 
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прилагат вътрешните правила на 
организациите поради съображения, 
свързани с предотвратяването на 
измами и престъпления, в 
съответствие със 
законодателството на съответната 
държава членка.

Or. en

Изменение 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Законодателството на 
държавата членка, в която пребивава 
дадено лице, което не притежава 
правоспособност да упражнява 
дейност, се прилага за определяне на 
условията, при които съгласието е 
дадено или упълномощено от 
въпросното лице.

Or. fr

Изменение 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Тази разпоредба не се прилага по 
отношение на правото на 
работодателя да обработва данни, 
въз основа на дадено от служителя 
съгласие, нито по отношение на 
правото на публични органи да 
обработват данни въз основа на 
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дадено от гражданите съгласие.

Or. en

Изменение 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете под 18 години е законно
само ако и дотолкова доколкото 
съгласието е дадено или разрешено от 
родителя или попечителя на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология, без това да води до 
ненужно обработване на данни, 
надхвърлящо целта, за която е било 
дадено съгласието.

Or. en

Изменение 218
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги, обработването на 
личните данни на дете на възраст под 
13 години е законна само ако и 
дотолкова, доколкото съгласието е 
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доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

дадено или разрешено от родителя или 
попечителя на детето. Администраторът 
полага разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

Or. de

Изменение 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на стоки или услуги, 
обработването на личните данни на дете 
на възраст под 13 години е законна само 
ако и дотолкова доколкото съгласието е 
дадено или разрешено от родителя или 
законния представител на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо
съгласие, като взема предвид наличната 
технология.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира високо ниво на защита на личните данни на децата, приложното 
поле на член 8 следва да се разшири и да не се ограничава единствено до услуги на 
информационното общество.

Изменение 220
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Информацията, предоставена с 
цел изразяване на съгласие, следва да 
се дава на ясен и подходящ за 
възрастта език, по начин, по който да 
е лесноразбираема за деца над 13 
години;

Or. en

Изменение 221
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 8 – 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 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the law. This legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen 
by the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on 
rights that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with 
Article 12). More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, 
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delegated acts should be adopted within a short and specified time frame.

Изменение 222
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – 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 методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1. Когато 
прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1.

Or. de

Изменение 223
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Параграфи 1—3 не се прилагат, 
когато обработването на лични 
данни на дете се отнася до здравни 
данни и когато правото на 
държавата членка в областта на 
здравните и социалните грижи дава 
приоритет на компетентността на 
физическото лице пред 
фактическата му възраст.

Or. en
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Обосновка

В контекста на здравните и социалните грижи не следва да е необходимо разрешение 
от родител или настойник на детето, когато то е компетентно да взема решения за 
себе си. В случаите, свързани със закрилата на детето, невинаги е в интерес на 
субекта на данните съответният родител или настойник да има достъп до неговите 
данни и това трябва да се отрази в законодателството.

Изменение 224
Morten Løkkegaard

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 в професионални съюзи, 
важни социални проблеми, лична 
информация, както 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

Обосновка

В Дания списъкът на специалните категории данни, чиято защита се изисква най-
много, е по-обширен в сравнение с предлаганото в регламента. Така регламентът 
всъщност поставя датските граждани в по-лошо положение в сравнение с 
настоящото законодателство. Поради тази причина предлагам в специалните 
категории да се включат и „важни социални проблеми и лична информация“.

Изменение 225
Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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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, както 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

Обосновка

Важно е да се подчертае, че достъпът до личните данни на работниците следва да е 
забранен по отношение на членството им в професионални съюзи, както и по 
отношение на всякакви дейности на тези съюзи, в които те могат да участват. 
Например, настоящият регламент трябва да гарантира, че няма незаконен достъп до 
личните данни на представителите на профсъюзите по въпросите на здравето и 
безопасността и в последствие използване на тези данни срещу тях (с цел сплашване, 
възпрепятстване на по-нататъшна заетост и др.), което може да има опасни 
последици върху изключително важната работа, която те вършат.

Изменение 226
Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие за обработването на такива 
лични данни, при условие че са спазени 
условията, определени в членове 7 и 8, 
освен когато в правото на Съюза или на 
държава членка се предвижда, че 
посочената в параграф 1 забрана не 
може да бъде отменена от субекта на 
данните; или

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие за обработването на такива 
лични данни, при условие че са спазени 
условията, определени в членове 7 и 8, 
освен когато в правото на Съюза или на 
държава членка се предвижда, че 
посочената в параграф 1 забрана не 
може да бъде отменена от субекта на 
данните; по-специално това включва 
защитни мерки за предотвратяване 
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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; 
или

Or. en

Изменение 227
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюз, на държава членка или в 
колективните договори на пазара на 
труда, в които се предвиждат 
подходящи гаранции; или

Or. en

Изменение 228
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение, организации, свързани с 
пазара на труда, или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
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профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

Or. en

Изменение 229
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработването е свързано с лични 
данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните; или

д) обработването е свързано с лични 
данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните или са свободно прехвърлени 
на администратора по инициатива 
на субекта на данните и са 
обработени за конкретната цел, 
определена от субекта на данните, и 
в негов интерес; или

Or. en

Изменение 230
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 

обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под надзора на компетентния 
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когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

надзорен орган или когато е 
необходимо за спазването или 
избягването на нарушение на
европейско или национално правно или 
регулаторно задължение, или на 
колективни споразумения на пазара 
на труда, които се прилагат спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Обосновка

Важно е организациите на работодателите и организациите на работниците 
(профсъюзите) да могат да продължат за в бъдеще да преговарят помежду си и да 
създават колективни споразумения, които са в съответствие с националните 
култура, традиции, конкурентоспособност и икономическа ситуация.

Изменение 231
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) обработването на лични данни 
относно наказателни присъди или 
мерки, свързани със сигурността, се 
извършва в контекста на бази данни, 
които съдържат данни за измами 
срещу кредитни институции или 
членове на други финансови групи, 
регулирани са от законодателството 
на ЕС или от националното 
законодателство и са създадени от 
финансови институции с цел 
предотвратяване на измами; 
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ограниченията при обработването на 
данни, свързани с наказателни 
присъди, следва да не се прилагат 
спрямо данни, свързани с 
престъпления.

Or. en

Изменение 232
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 9 – 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, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 233
Christian Engström

Предложение за регламент
Член -11 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -11
Общи принципи на правата на 

субектите на данни
1. Ясните и недвусмислени права на 
субекта на данни по отношение на 
администратора на данни са 
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основата на защитата на данни. 
Разпоредбите на настоящия 
регламент имат за цел да засилят, 
пояснят, гарантират и, където е 
уместно, да кодифицират тези права.
2. Тези права включват, наред с 
другото, предоставянето на ясна, 
лесно разбираема информация 
относно политиките на 
администратора на данни за достъп 
на субектите на данни, за коригиране 
и заличаване на техните данни, за 
правото на преносимост на данните 
и правото на възражение на 
профилиране; както и че тези права 
като цяло трябва да се упражняват 
безплатно, и че администраторът на 
данни предприема действия по 
исканията от страна на субекта на 
данни в рамките на разумен срок.

Or. en

Изменение 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът предоставя на 
субекта на данните информация и 
съобщения, свързани с обработването на 
личните данни, в лесна за разбиране 
форма, като използва ясни и 
недвусмислени формулировки, 
адаптирани към субекта на данните,
по-специално при всяка информация, 
конкретно насочена към дете.

2. Администраторът предоставя на 
субекта на данните информация и 
съобщения, свързани с обработването на 
личните данни, в лесна за разбиране 
форма, като използва ясни и 
недвусмислени формулировки, по-
специално при всяка информация, 
конкретно насочена към дете.

Or. fr
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Обосновка

Информацията или съобщенията, свързани с обработването на личните данни, следва 
да бъдат ясни и лесни за разбиране. Упоменаването „адаптирани към субекта на 
данните“ може да създаде правна несигурност. Целесъобразно е да се наложи 
конкретно задължение само по отношение на децата, които представляват една 
специфична категория.

Изменение 235
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Информацията за субектите на 
данни се предоставя във формат, 
който им предлага необходимата 
информация, за да разберат своята 
позиция и да вземат на решения по 
правилен начин. При поискване се 
предоставя пълна информация. За 
тази цел администраторът осигурява 
прозрачност на информацията и 
комуникацията на своите политики 
за защита на данни по лесно 
разбираем начин на описание с 
графични средства (икони) на 
различните стъпки на 
обработването на данни.

Or. en

Изменение 236
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията може да определи 
технически стандарти с цел по-
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нататъшно конкретизиране на 
начина на описание, посочен в 
параграф 3, по отношение например 
на обработването, срока на 
съхраняване, преноса или 
заличаването на данни чрез 
установяване на определени икони 
или други инструменти, така че 
информацията да се предостави по 
стандартизиран начин. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и членове 
15—19. Администраторът осигурява по-
специално механизми за улесняване на 
подаването на искания за действията, 
посочени в член 13 и членове 15—19. 
Когато личните данни се обработват с 
автоматични средства, администраторът 
осигурява също така средства за 
подаване на искания по електронен път.

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, 
администраторът осигурява също така 
средства за подаване на искания по 
електронен път. Процедурите, 
посочени в настоящия член, могат да 
са процедури, които са вече 
установени от публичните органи в 
държавите членки, при условие че 
спазват разпоредбите на регламента.

Or. en
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Изменение 238
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена
форма. Когато субектът на данните 
подава искането в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данните 
подава искането в електронна форма, 
информацията се предоставя в
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго или освен 
ако администраторът има основание 
да вярва, че предоставянето на 
информацията в електронна форма 
ще създаде значителен риск от 
измама.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на определени данни в електронна форма, като например кредитни 
досиета, може да доведе до промяна или кражба на самоличност, когато такива 
данни се предоставят на потребители. Предоставянето на данни от агенции за 
кредитни референции следва да зависи от проверки на автентичността, които 
отговарят на критериите, посочени от агенцията, притежаваща данните, с цел 
предотвратяване на прихващане, злоупотреба, неправомерно използване или промяна 
на данни.
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Изменение 239
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са разностранни или явно 
прекомерни, по-специално поради 
своята повторяемост, администраторът 
може да наложи такса за предоставянето 
на информацията или за изпълнението 
на исканото действие или да не изпълни 
исканото действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en

Изменение 240
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи 
разумна такса за предоставянето на 
информацията или за изпълнението на 
исканото действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en



AM\917991BG.doc 117/244 PE500.411v01-00

BG

Изменение 241
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането. 
Администраторът може да наложи 
символична такса, определена 
съгласно правото на държавата 
членка, чийто субект е 
администраторът, за предоставяне 
на информация или за предприемане 
на исканото действие, ако 
администраторът е агенция за 
кредитни референции, отговаряща на 
искане от потребител за достъп до 
неговото кредитно досие.

Or. en

Обосновка

В много държави — членки на ЕС, съществуващи правни изисквания определят начина 
на достъп до кредитни досиета от страна на потребителите. Възможността 
агенциите за кредитни референции да наложат символична такса позволява 
покриване на разходите във връзка с последващи запитвания и е често използван 
механизъм за потвърждаване на самоличността на кандидата и съответно за 
предотвратяване на измами.
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Изменение 242
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своя голям обем, 
сложност или своята повторяемост, 
администраторът може да наложи 
подходяща символична такса за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие или
да откаже да изпълни исканото 
действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на данни, съхранявани в база данни, има своята цена. Искането на 
подходящо символично заплащане от страна на субектите на данни за достъп до 
данни ще съдейства за ограничаване на произволните искания и е от голямо значение 
за възпирането на измамници от получаване на големи по обем кредитни данни на 
потребители, които могат да бъдат използвани за неправомерни цели.

Изменение 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 12 – 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 

заличава се
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критериите и изискванията за явно 
прекомерните искания и относно 
таксите, посочени в параграф 4.

Or. fr

Обосновка

Не е необходимо допълнително уточняване на тази разпоредба чрез делегиран акт. 
Надзорните органи на държавите членки са в по-добра позиция, за да се справят с 
евентуалните трудности.

Изменение 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установява 
образци и стандартни процедури за 
комуникацията, посочена в параграф 
2, включително за електронния 
формат. Когато прави това, 
Комисията взема целесъобразни 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Надзорните органи на държавите членки са в по-добра позиция, за да се справят с 
евентуалните трудности.

Изменение 245
Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16 
и 17 коригиране или заличаване на 
всеки получател, на когото данните са 
били разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16 
и 17 коригиране или заличаване на 
всеки получател, на когото данните са 
били разкрити.

Or. el

Изменение 246
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Администраторът трябва да 
гарантира, че са получени 
достатъчно документи относно 
самоличността на субекта на данни, 
когато субектът на данни упражнява 
правата, посочени в членове 14—19 
от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В настоящия регламент са въведени нов права за гражданите. Въпреки това никъде 
не се посочва как гражданите следва да бъдат накарани да удостоверят с документ 
своята самоличност, така че да упражнят правата си. Важно е самоличността на 
съответния гражданин да е документирана и евентуално оспорена от страна на 
администратора, за да се гарантира, че под никаква форма не може да се извърши 
кражба на самоличност.
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Изменение 247
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на субекта 
на данните най-малко следната 
информация относно:

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на субекта 
на данните следната информация 
относно:

Or. en

Изменение 248
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни;

в) критериите и/или законовите 
задължения, позволяващи да се 
определи срокът, за който ще се 
съхраняват личните данни;

Or. fr

Обосновка

Не е възможно да се знае предварително продължителността на съхранение на 
личните данните, особено като се има предвид, че тази продължителност може да 
бъде свързана с конкретни законови задължения.

Изменение 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни;

в) критериите, позволяващи да се 
определи срокът, за който ще се 
съхраняват личните данни за всяка цел;

Or. fr

Обосновка

Не винаги е възможно да се определи точната продължителност на съхранение на 
личните данни, особено ако се съхраняват за различни цели.

Изменение 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, информация че 
администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава или 
на международна организация, както и 
информация за нивото на защита, 
осигурено от тази трета държава 
или международна организация, с 
позоваване на решението на 
Комисията относно адекватността;

ж) когато е приложимо, информация че 
администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава или 
на международна организация, както и 
информация за наличието или 
липсата на решение на Комисията 
относно адекватността;

Or. fr

Обосновка

Информацията за решението или за липсата на решение на Комисията осигурява на 
субекта на данни достатъчно ниво на информация и изяснява задължението на 
администратора.

Изменение 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1 — буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) всяка допълнителна информация, 
необходима за гарантиране на 
добросъвестното обработване по 
отношение на субекта на данните, като 
се отчитат конкретните обстоятелства, 
при които се събират личните данни.

з) всяка допълнителна информация, 
която администраторът счита за
необходима за гарантиране на 
добросъвестното обработване по 
отношение на субекта на данните, като 
се отчитат конкретните обстоятелства, 
при които се събират личните данни.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се изясни обхватът на тази разпоредба и да се уточни, че 
администраторите на лични данни могат да осигурят по-високо ниво на прозрачност.

Изменение 252
Catherine Stihler

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, 
незаконно получени от трета страна 
и предадени на администратора.

Or. en

Обосновка

Субектите на данни имат правото на незабавно уведомление, ако се установи 
незаконен достъп до личните им данни с цел да се използват срещу тях (например 
включване в черен списък на активисти на профсъюзи и възпрепятстване на тяхната 
заетост).
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Изменение 253
Catherine Stihler

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

Обосновка

Субектите на данни трябва винаги да имат правото да знаят, когато е имало 
незаконен достъп до техните лични данни, и по-специално когато това ще бъде 
използвано срещу тях, като например включване в черен списък на активисти на 
профсъюзи и възпрепятстване на тяхната заетост, тъй като има обширни 
доказателства в подкрепа на такива незаконни практики (Вж.: Дело на Службата на 
комисаря по информацията срещу Consultancy Association относно черните списъци —
ICO UK 2009 Consultancy Association Case on blacklisting)

Изменение 254
Kyriacos Triantaphyllides

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. el

Изменение 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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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

б) данните не се събират от субекта на 
данните и предоставянето на такава 
информация се окаже невъзможно или 
изисква непропорционално големи 
усилия и създава прекалена 
административна тежест, особено 
когато обработването се извършва 
от МСП, съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО; или

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира, че регламентът не подлага МСП на 
ненужно административно напрежение.

Изменение 256
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора дали 
се обработват лични данни, свързани с 
него. Когато се обработват такива лични 
данни, администраторът предоставя 
следната информация:

1. Субектът на данни има право при 
поискване и срещу заплащане на 
разхода за извличане на 
информацията да получава по всяко 
време потвърждение от администратора 
дали се обработват лични данни, 
свързани с него, за да е осведомен и да 
потвърди законността на 
обработването. Когато се обработват 
такива лични данни, администраторът 
предоставя следната информация:

Or. en
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Изменение 257
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни;

г) правилата, според които се 
определя срокът, за който ще се 
съхраняват данни;

Or. en

Изменение 258
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 15 – точка 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) където е приложимо, когато 
данните се събират и обработват в 
замяна на предоставяне на безплатни 
услуги, предвидената от 
администратора стойност на 
обработените данни на субекта. 

Or. en

Обосновка

Личните данни са търгуема стока и субектите на данни до голяма степен не са 
осведомени за стойността на техните данни за администраторите и 
обработващите лични данни. Предоставянето на предвидената от администратора 
стойност на субекта на данни, когато това бъде поискано, ще даде възможност на 
субектите на данни да вземат напълно информирани решения за използването на 
техните данни, както и ще спомогне да се ограничи едностранчивия пазар, като 
увеличи правата на потребителите.

Изменение 259
Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, ако е възможно в 
структуриран и широко използван 
формат, освен ако субектът на данните 
не е поискал друго. Това не засяга 
правото на администратора да 
определи друга форма на обработка на 
исканията за информация, посочени в 
параграф 1, ако това е обосновано от 
необходимостта да се потвърди 
самоличността на субекта, искащ 
такава информация;

Or. en

Изменение 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване и профилиране. Когато 
субектът на данните подава искането в 
електронна форма, информацията се 
предоставя в електронна форма, освен 
ако субектът на данните не е поискал 
друго.

Or. en
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Изменение 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго. 
Администраторът взема всички 
разумни мерки за проверка на 
самоличността на субекта на данни, 
който иска достъп до данните.

Or. fr

Обосновка

Особено когато искането е подадено в електронна форма, правото на достъп не 
трябва да води до злоупотреби. Следователно администраторът трябва да провери 
самоличността на субекта на данни, който иска достъп до данните, и трябва да бъде 
в състояние да докаже, че е действал с дължимата грижа.

Изменение 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. При условие че са налице 
необходимите законови гаранции, 
особено с цел да се гарантира, че тази 
информация не се използва за 
предприемане на мерки или вземане на 
решения относно конкретни лица, 
държавите членки могат, когато 
няма риск от нарушаване на правото 
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на личен живот, да ограничат по 
закон правата съгласно член 15 само 
ако тези права се разглеждат като 
част от научни изследвания в 
съответствие с член 83 от 
настоящия регламент или само ако 
тези лични данни се съхраняват за 
конкретен период от време, 
необходим за създаване на 
статистически данни.

Or. en

Обосновка

Виж член 13, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, ОВ L 281/95.

Изменение 263
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 1 не се прилага по 
отношение на данни под псевдоним.

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет изменения, който дава възможност за използването на данни 
под псевдоним и анонимни данни и насърчава добри бизнес практики в защита на 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че лични данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като те не могат да бъдат проследени 
обратно до субекта на данни без използване на допълнителни данни) спомага за по-
голямо насърчаване на използването на данни за бизнес цели при осигуряване на висока 
степен на защита на потребителите.

Изменение 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право „да бъдеш забравен“ и право на 
заличаване

Право на заличаване

Or. en

Обосновка

Правото „да бъдеш забравен“ е понятие, която в голяма степен е несъвместимо с 
начина, по който информацията за субектите на данни се движи в онлайн 
пространството. Признаването на правото на субекта на данни „да бъде забравен“ 
ще изисква неоправдано високо ниво на бюрократични разходи за постигане на 
съответствие и вероятно прилагането/гарантирането му няма да бъде възможно. 
Въпреки това в редица обстоятелства правото на заличаване може да бъде 
подкрепено.

Изменение 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
В съответствие с изискванията за 
данните на 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 да имат 
възможността да разполагат с 
документални свидетелства за 
хронологията на дадено досие.

Or. en
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Изменение 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Правото на заличаване не се 
прилага, когато съхранението на 
лични данни е необходимо за 
изпълнението на договор между 
дадена организация и субекта на 
данни или когато има регулаторни 
изисквания за съхранение на тези 
данни, или с цел предотвратяване на 
измами;

Or. en

Обосновка

Това ново предложение определя съответните обстоятелства за ограничаване на 
правото на заличаване на субекта на данни по отношение на необходимото за бизнес 
и регулаторни цели.

Изменение 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данните повече не са необходими за 
целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин;

заличава се

Or. en

Обосновка

Трудно е да се определи ясно кога окончателно личните данни вече не се използват за 
целите на бизнес. Системното изтриване на данни, когато не е налице 
непосредствено използване, ще доведе до непропорционални разходи за съответствие.
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Изменение 268
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данните повече не са необходими за 
целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин;

а) данните повече не са необходими за 
целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин, и 
законният задължителен срок за 
съхранението им е изтекъл;

Or. en

Изменение 269
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данните повече не са необходими за 
целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин;

а) данните повече не са необходими за 
целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин, и когато 
администраторът на данните няма 
правно или регулаторно основание за 
съхраняването им;

Or. en

Изменение 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) субектът на данните оттегли своето б) субектът на данните оттегли своето 
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съгласие, върху което се основава 
обработването на данните съгласно член 
6, параграф 1, буква а), или когато 
срокът за съхранение, за който е било 
дадено съгласие, е изтекъл и когато 
няма друго правно основание за 
обработването на данните;

съгласие, върху което се основава 
обработването на данните съгласно 
член 6, параграф 1, буква а), или когато 
срокът за съхранение, за който е било 
дадено съгласие, е изтекъл;

Or. en

Обосновка

Това изискване е прекалено общо и ще доведе до сериозни разходи за съответствие, 
тъй като данните ще трябва да бъдат систематично изтрити, ако няма правно 
основание за притежаването им.

Изменение 271
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субектът на данните възразява срещу 
обработването на лични данни съгласно 
член 19;

в) субектът на данните възразява срещу 
обработването на лични данни съгласно 
член 19 и възражението е повдигнато;

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира, че субект на данни не може просто да 
направи възражение по член 19 и така да задейства правото „да бъдеш забравен“, 
при което възражението ще бъде лишено от смисъл.

Изменение 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването на данните не е в 
съответствие с настоящия 
регламент по други причини.

заличава се

Or. en

Обосновка

Потенциалните последствия от тази клауза са неясни и ще трябва да бъдат 
пояснени.

Изменение 273
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът, посочен 
в параграф 1, е направил личните 
данни обществено достояние, той 
предприема всички разумни мерки, в 
това число технически мерки, по 
отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност, за да 
информира третите страни, които 
обработват такива данни, че даден 
субект на данни е поискал те да 
заличат всякакви връзки към тези 
лични данни или копия или реплики 
от тях. Когато администраторът е 
разрешил на дадена трета страна да 
публикува лични данни, той се счита 
за отговорен за това публикуване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължението да се информират получателите за факта, че правото на заличаване е 
упражнено от субекта на данните е вече предвидено в член 13.
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Изменение 274
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние, той предприема
всички разумни мерки, в това число 
технически мерки, по отношение на 
данните, за чието публикуване носи 
отговорност, за да информира третите 
страни, които обработват такива данни, 
че даден субект на данни е поискал те да 
заличат всякакви връзки към тези лични 
данни или копия или реплики от тях. 
Когато администраторът е разрешил на 
дадена трета страна да публикува лични 
данни, той се счита за отговорен за това 
публикуване.

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние, той предприема 
всички разумни мерки, в това число 
технически мерки, по отношение на 
данните, за чието публикуване носи 
отговорност, за да информира третите 
страни, които обработват такива данни 
по договор от името на 
администратора, че даден субект на 
данни е поискал те да заличат всякакви 
връзки към тези лични данни или копия 
или реплики от тях. Когато 
администраторът е разрешил на дадена 
трета страна да публикува лични данни, 
той се счита за отговорен за това 
публикуване. Изключват се 
анонимизираните данни, някои 
псевдонимизирани данни и данните, 
които не са обществено достояние 
или не се четат.

Or. en

Изменение 275
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние, той предприема 
всички разумни мерки, в това число 

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние без съгласието 
на субекта на данните, той 
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технически мерки, по отношение на 
данните, за чието публикуване носи 
отговорност, за да информира третите 
страни, които обработват такива данни, 
че даден субект на данни е поискал те да 
заличат всякакви връзки към тези лични 
данни или копия или реплики от тях. 
Когато администраторът е разрешил на 
дадена трета страна да публикува лични 
данни, той се счита за отговорен за това 
публикуване.

предприема всички разумни мерки, в 
това число технически мерки, по 
отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност, за да 
информира третите страни, които 
обработват такива данни, че даден 
субект на данни е поискал те да заличат 
всякакви връзки към тези лични данни 
или копия или реплики от тях. Когато 
администраторът е разрешил на дадена 
трета страна да публикува лични данни, 
той се счита за отговорен за това 
публикуване.

Or. en

Изменение 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Администраторът, посочен в 
параграф 1, информира субекта на 
данни за предприетите действия по 
неговото искане от третите страни, 
посочени в параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Следва да се укрепят правата, предоставени на заинтересованата страна. Член 17, 
параграф 2 налага задължение за полагане на максимални усилия от администратора. 
Това задължение следва най-малко да бъде придружено от задължение за 
предоставяне на информация за предприетите действия от третите страни, които 
обработват въпросните лични данни.

Изменение 277
Emma McClarkin
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) за предотвратяване или 
откриване на измами, потвърждаване 
на самоличност и/или определяне на 
кредитоспособност или 
платежоспособност.

Or. en

Обосновка

Няма да е подходящо отделните лица да могат да изтриват данни за себе си, което 
по основателни причини се запазва в съответствие със съществуващото 
законодателство.

Изменение 278
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването им е неправомерно, 
но субектът на данните не желае те 
да бъдат заличени, а изисква вместо 
това ограничаване на използването 
им;

заличава се

Or. en

Изменение 279
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) субектът на данните предявява заличава се
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искане за предаване на личните данни 
на друга система за автоматизирано 
обработване в съответствие с 
член 18, параграф 2.

Or. en

Изменение 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Право на преносимост на данните
1. Субектът на данни има право, 
когато личните данни се обработват 
с електронни средства и в 
структуриран и широко използван 
формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.
2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.
3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
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параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 
за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Субектите на данни имат право на достъп, установено в член 15. Правото на достъп 
дава право на всички субекти на данни да получат информация за личните данни, 
които се обработват. Член 18, който позволява на субектите на данни да получат 
копие от своите данни, не носи никаква добавена стойност за защита на личните 
данни на гражданите и създава объркване по отношение точния обхват на правото 
на достъп, което е основно право.

Изменение 281
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват.

Or. en

Изменение 282
Josef Weidenholzer
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран 
и широко използван формат, да 
получи от администратора копие на 
данните, които се обработват, в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е широко 
използван и позволява по-нататъшното 
му ползване от субекта на данните.

Or. de

Изменение 283
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

заличава се

Or. en
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Изменение 284
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите за 
предаването на лични данни съгласно 
параграф 2. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

3. Електронният формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите за 
предаването на лични данни съгласно 
параграф 2 се определят от 
администратора чрез позоваване на 
хармонизирани стандарти в 
индустрията, а където такива 
стандарти все още не са установени, 
те се разработват от 
заинтересованите страни в 
индустрията чрез органи по 
стандартизация.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия не следва да бъде органът, който взема решенията за 
установяване на хармонизиран формат за пренос на електронни данни. Подходът, 
предложен с това изменение, е още повече технологически неутрален и по-подходящ 
предвид секторите, обхванати с настоящия регламент.

Изменение 285
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не 

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г—е).
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докаже, че са налице императивни 
законни основания за обработването, 
които имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните.

Or. el

Изменение 286
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на член 
6, параграф 1, букви г), д) и е), освен ако 
администраторът не докаже, че са 
налице императивни законни 
основания за обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните.

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г—е), освен 
ако администраторът не докаже, че са 
налице законни основания за 
обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните.

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да се покаже, че законните основания следва да са 
достатъчни основания за обработване съгласно член 6.

Изменение 287
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем за него начин и в ясно 
различим вид от останалата 
информация.

Or. de

Изменение 288
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин 
съответните лични данни.

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин 
съответните лични данни за целите, 
определени във възражението.

Or. en

Изменение 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато се обработват данни под 
псевдоним въз основа на член 6, 
параграф 1, буква ж), субектът на 
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данните има право на безплатно 
възражение срещу обработването. 
Това право се представя изрично на 
субекта на данните по разбираем 
начин и в ясно различим вид от 
останалата информация.

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и ще насърчат добрите бизнес практики, защитаващи 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат свързани обратно 
със субекта на данни без използването на допълнителни данни), спомага за по-
нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, основани на профилиране Мерки, основани на автоматизирано 
обработване 

Or. en

Обосновка

Член 20 се отнася по-скоро до автоматизираното обработване, а не до 
профилирането. Така заглавието на този член следва да се измени на „Мерки, 
основани на автоматизирано обработване“.

Изменение 291
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Изменение 292
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото,
както офлайн, така и онлайн, да не 
подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.
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Or. en

Изменение 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото,
както офлайн, така и онлайн, да не 
подлежи на мярка, която го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение. Децата не 
могат да подлежат на мярка по 
настоящия член.

Or. en

Изменение 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото 
да не подлежи на мярка, която има 
правни последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 

1. Субектът на данни не подлежи на 
нелоялни или дискриминиращи
решения, и основаващи се единствено 
на автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
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се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или 
да се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

този субект на данни.

Or. en

Обосновка

Член 20 в настоящата си форма не признава положителното използване на 
профилирането и не отчита различните нива на риск или въздействие върху личния 
живот на физическите лица във връзка с профилирането. Като насочва вниманието 
към практики, които са „нелоялни“ или „дискриминиращи“ съгласно Директива 
2005/29/ЕО, подходът в настоящото предложение е технологично по-неутрален и 
акцентира върху негативното използване на профилирането, отколкото върху самата 
технология.

Изменение 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че са спазени 
останалите разпоредби на 
настоящия регламент, дадено лице 
може да подлежи на мярка от вида, 
посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

заличава се

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 



PE500.411v01-00 148/244 AM\917991BG.doc

BG

получаване на човешка намеса; или
б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните; или
в) се основава на съгласието на 
субекта на данните при спазване на 
условията, предвидени в член 7, и при 
наличието на подходящи гаранции.

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 296
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
дадено лице може да подлежи на мярка 
от вида, посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
дадено лице може да подлежи на мярка 
от вида, посочен в параграф 1, ако 
обработването:

Or. en

Изменение 297
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
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дадено лице може да подлежи на мярка 
от вида, посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

включително параграфи 3 и 4, дадено 
лице може да подлежи на мярка от вида, 
посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

Or. en

Изменение 298
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При всички случаи децата следва 
да не подлежат на мерки на 
профилиране, както е посочено в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 299
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за сключване 
или изпълнение на договора, подадено 
от субекта на данните, е било 
удовлетворено или когато са 
предоставени подходящи мерки за 
защита на неговите законни интереси, 
като правото на получаване на човешка 
намеса; или

а) е необходимо за сключването или 
изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, включително правото на 
предоставяне на съдържателна 
информация за логиката, използвана в 
профилирането, и правото на 
получаване на човешка намеса, 
включително обяснение на 
постигнатото решение след такава 
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намеса; или

Or. en

Изменение 300
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване на 
човешка намеса; или

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване на 
човешка намеса, правото на 
информация относно структурата и 
изграждането на използваната 
система и свързаните със 
създаването на профила последици;
или

Or. de

Изменение 301
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е необходимо да спазва правото на
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

Or. en
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Изменение 302
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е разрешено от правото на Съюза или 
на държава членка, в което се 
предвиждат също подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

Or. en

Изменение 303
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните и което защитава
субектите на данни от евентуална 
дискриминация в резултат от 
мерките, описани в параграф 1; или

Or. en

Изменение 304
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции.

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции, включително 
ефективна защита срещу евентуална 
дискриминация в резултат от 
мерките, описани в параграф 1.

Or. en

Изменение 305
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се извършва за целите на 
наблюдението и предотвратяването 
на измами.

Or. en

Изменение 306
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се извършва с цел 
предотвратяване или откриване на 
измами, потвърждаване на 
самоличност и/или определяне на 
кредитоспособност или 
платежоспособност, винаги когато 
са предоставени подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данни като правото на 
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получаване на човешка намеса.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се гарантира, че профилирането може да се използва за 
предотвратяване на измами и кражба на самоличност чрез оценка на 
кредитоспособността.

Изменение 307
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) се извършва въз основа на добре 
обосновано съмнение за извършване на 
престъпление в ущърб на 
администратора, особено на банки, 
финансови и кредитни институции и 
техни клиенти.

Or. en

Изменение 308
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) се извършва за целите на 
оценяването на 
кредитоспособността, като 
осигурява сигурност и надеждност на 
услугите, предоставяни от 
администратора.

Or. en
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Изменение 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните 
категории лични данни, посочени в 
член 9.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 310
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не включва и не
генерира никакви данни, попадащи в
специалните категории лични данни, 
посочени в член 9, освен в случаите, 
когато се причисляват към 
изключенията, посочени в член 9, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 311
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Забранява се профилиране, което 
(независимо дали умишлено или по 
друг начин) има дискриминиращ 
ефект спрямо отделните лица въз 
основа на раса или етнически 
произход, на политически мнения, 
религия или убеждения, членство в 
професионален съюз или сексуална 
ориентация, или което (независимо 
умишлено или по друг начин) води до 
мерки с такъв ефект.

Or. en

Изменение 312
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Забранява се профилиране
(независимо дали умишлено или по 
друг начин), при условие че събраните 
данни биха могли за доведат до 
дискриминация спрямо отделни лица
и да засегнат чувствителни лични 
сфери като например данни и 
информация относно пола, произхода, 
политическите и религиозните 
убеждения, членството в партии и 
сдружения, сексуалната ориентация 
и т.н.

Or. de
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Изменение 313
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Автоматизираното обработване 
на личните данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се използва 
за идентификация или 
индивидуализация на деца.

Or. en

Изменение 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 315
Christian Engström
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно членове 14 и 15, включва 
информация относно наличието на 
обработване за мярка от вида, посочен в 
параграф 1, и относно предвидените 
последици от този вид обработване за 
субекта на данните, както и достъпа 
до логиката в основата на данните, 
които са в процес на обработване.

Or. en

Изменение 316
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 20 – 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 
критериите и условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5
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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 
критериите и условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 318
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – 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 критериите 
и условията за подходящите мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данни, посочени в параграф 
2.

5. В срок от шест месеца след влизане 
в сила на настоящия регламент
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и условията за подходящите мерки за 
защита на законните интереси на 
субектите на данни, посочени в 
параграф 2. Комисията се консултира 
с представители на субектите на 
данни и с Комитета по защита на 
данните относно своите 
предложения, преди да ги представи.

Or. en

Изменение 319
Josef Weidenholzer
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Предложение за регламент
Член 20 – 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 критериите 
и условията за подходящите мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данни, посочени в 
параграф 2.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и условията за подходящите мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данни, посочени в 
параграф 2. При това Комисията 
следва тясно да си сътрудничи преди 
всичко с представители на 
организациите за защита на данните.

Or. de

Изменение 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По-специално, всяка законодателна 
мярка, посочена в параграф 1, съдържа 
специални разпоредби най-малко по 
отношение на целите, преследвани с 
обработването, и определянето на 
администратора.

2. По-специално, всяка законодателна 
мярка, посочена в параграф 1, съдържа 
специални разпоредби най-малко по 
отношение на целите и задачите, 
преследвани с обработването, и 
определянето на администратора.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира по-високо ниво на защита в случай на ограничение, в 
законодателството следва да се упоменат и задачите, преследвани с обработването 
на лични данни.
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Изменение 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорност на администратора Общ принцип на отговорност на 
администратора

Or. fr

Обосновка

Принципът на отговорност, който е имплицитно въведен в глава 4 от предложението 
за регламент, следва да бъде изрично упоменат, за да се гарантира по-високо ниво на 
защита.

Изменение 322
Rafał Trzaskowski

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 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en
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Изменение 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията 
на техническия прогрес и разходите 
за тяхното внедряване, 
администраторът въвежда — както 
към момента на определянето на 
средствата за обработването на 
данни, така и към момента на 
самото обработване на данни —
подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря 
на изискванията на настоящия 

1. Когато е необходимо, могат да се 
приемат задължителни мерки, за да 
се гарантира, че категориите стоки 
или услуги са разработени и 
притежават настройки по 
подразбиране, отговарящи на 
изискванията на настоящия регламент, 
свързани със защитата на 
физическите лица по отношение на 
обработването на лични данни. Тези 
мерки са основани на стандартизация 
съгласно [Регламент №.../2012 на 
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регламент и да гарантира защитата 
на правата на субекта на данни.

Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската 
стандартизация, за изменение на 
директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на 
Съвета и директиви 94/9/ЕО, 
94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО 
и Решение № 1673/2006/ЕО]. 

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет изменения, целящи да се признае, че макар защитата на 
данните още при проектирането и защитата на данните по подразбиране е похвална 
концепция, предложението на Комисията не постига достатъчна степен на 
сигурност, като създава опасност от възможни ограничения на свободното 
движение. Следователно, установеният механизъм на използване на стандартизация, 
както е събрана в „пакета за стандартизация“, следва да се използва за 
хармонизиране на приложимите изисквания и за позволяване на свободно движение.

Изменение 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Анонимизиране или 
псевдонимизиране на личните данни 
се прилага от обработващия данни, 
когато това е осъществимо и 
съизмеримо с целите на 
обработването.

Or. en

Изменение 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се събират лични данни 
единствено за конкретни, изрично 
указани и законни цели и се обработват 
единствено онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

Or. fr

Обосновка

Защитата на личните данни по подразбиране е нов принцип, въведен от 
предложението за регламент. Неговият обхват не е ясен. Поради това следва той да 
бъде сближен в по-голяма степен с общите принципи за обработване на данни, 
изложени в член 5 от предложението за регламент, за да не се създава правна 
несигурност и да се гарантира по-високо ниво на защита.

Изменение 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, че настройките 
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данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

автоматично изпълняват общите 
принципи за защита на данните от 
настоящия регламент, и по-
специално, че данните не се събират или 
запазват в обем или за срок на 
съхранение, по-голям от минимално 
необходимия за тези цели. По-
специално тези механизми гарантират, 
че по подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

Or. en

Изменение 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват 
единствено онези лични данни, които 
са необходими за всяка конкретна цел 
на обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Докато се приемат задължителни 
мерки съгласно параграф 1, 
държавите членки гарантират, че не 
са наложени задължителните 
изисквания за проектиране или по 
подразбиране върху стоки и услуги, 
свързани със защитата на 
физическите лица по отношение на 
обработването на лични данни, 
които могат да възпрепятстват
пускането на съответното 
оборудване на пазара и свободното 
движение на тези стоки и услуги във
и между държавите членки.

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет изменения, целящи да се признае, че макар защитата на 
данните още при проектирането и защитата на данните по подразбиране е похвална 
концепция, предложението на Комисията не постига достатъчна степен на 
сигурност, като създава опасност от възможни ограничения на свободното 
движение. Следователно, вместо това следва да се използва установеният механизъм 
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на използване на стандартизация за хармонизиране на приложимите изисквания и 
позволяване на свободно движение.

Изменение 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 23 – 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 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това предложение за регламент се прилага за всички сектори както онлайн, така и 
офлайн. Комисията не следва да приема делегирани актове в областта на защитата 
на данни още при проектирането и по подразбиране, които биха могли да засегнат по 
неблагоприятен начин технологичните иновации. Надзорните органи на държавите 
членки и Европейският комитет по защита на данните са в по-добра позиция, за да се 
справят с евентуалните трудности.

Изменение 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 

заличава се
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допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с предложената промяна на член 23, 
параграф 1.

Изменение 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

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. fr

Обосновка

Това предложение за регламент се прилага за всички сектори както онлайн, така и 
офлайн. Комисията не следва да установява технически стандарти, които биха могли 
да засегнат по неблагоприятен начин технологичните иновации. Надзорните органи 
на държавите членки и Европейският комитет по защита на данните са в по-добра 
позиция, за да се справят с евентуалните трудности.

Изменение 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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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

Настоящото изменение е в съответствие с предложената промяна на член 23, 
параграф 1.

Изменение 333
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор, последният
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки.

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор и включва 
обработване на данни, което 
предоставя в достатъчна степен 
възможност на обработващия 
личните данни по да установи 
субекта на данни, администраторът
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
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сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки. 
Отговорността за осигуряване на 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент остава изцяло 
за администратора.

Or. en

Обосновка

Когато поради използването на съответни техники за осигуряване на анонимност 
идентифицирането на даден субект на данни е технически неосъществимо за 
обработващия лични данни, член 26 не се прилага. Намаляването на 
административната тежест ще стимулира инвестирането в ефективни технологии 
за осигуряване на анонимност и използването на стабилна система за ограничен 
достъп. Основният принцип, съгласно който основната пряка отговорност за 
обработването е за администратора, следва да бъде ясно заявена в този член.

Изменение 334
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното 
разрешение на администратора;

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискването за получаване на предварително разрешение от администратора за 
включването от обработващия личните данни на подизпълнители, обработващи 
лични данни, налага тежести без ясни параметри по отношение на подобряването на 
защитата на личните данни. Освен това не е приложимо, особено в контекста на 
изчисленията в облак, и по-специално ако това се тълкува като изискващо 
предварително разрешение да се използват специални подизпълнители, обработващи 
лични данни. Това изискване следва да се премахне.
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Изменение 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 26 – точка 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) трябва да прилага изискванията за 
неприкосновеност на личния живот 
още при проектирането и по 
подразбиране, когато обработва 
данни от името на администратора.

Or. en

Изменение 336
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Приема се, че администраторът е 
изпълнил задълженията, посочени в 
параграф 1, когато избира 
обработващ лични данни, който сам 
доброволно се е сертифицирал или 
доброволно е получил сертифициране, 
печат или маркировка съгласно 
членове 38 и 39 от настоящия 
регламент, които удостоверяват 
прилагането на съответни 
стандартни технически и 
организационни мерки в отговор на 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да предлага ясни стимули за администраторите и 
обработващите лични данни за инвестиране в мерки, подобряващи сигурността и 
неприкосновеността на личния живот. Когато администраторите и обработващите 
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лични данни предлагат допълнителни гаранции за защита на данните, които 
съответстват или надхвърлят приетите стандарти в сектора и могат да докажат 
това чрез неподлежащи на съмнение сертификати, те следва да се ползват от 
изисквания с по-малка степен на задължителност. По-специално това би позволило 
гъвкавост и намаляване на тежестта за доставчиците и потребителите на услуги „в 
облак“.

Изменение 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
системи и процедури по обработване, 
за които е отговорен.

Or. fr

Обосновка

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l&apos;égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d&apos;exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme 
indiqué par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui 
consiste à conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation 
de l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Изменение 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 1. Всеки администратор, обработващ 
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лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за основните 
категории обработване, за които е 
отговорен.

Or. en

Обосновка

Ефективната защита на данните изисква организациите да притежават 
достатъчно добре документирано разбиране за дейностите си по обработка на 
данните. Поддържането на документация за всички операции по обработването 
обаче е свързано с непропорционални тежести. Вместо удовлетворяване на 
бюрократичните нужди, целта на документацията следва да бъде подпомагане на 
администраторите и обработващите лични данни за изпълнение на техните 
задължения.

Изменение 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-малко
следната информация:

2. Документацията съдържа следната 
информация:

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира правната сигурност, списъкът с информацията, която е част от 
документацията, трябва да бъде изчерпателен.

Изменение 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 28 — параграф 2 — встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най- 2. Основната документация съдържа 
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малко следната информация: най-малко следната информация:

Or. en

Обосновка

Тази промяна следва от измененията на съображение 65 и член 28, параграф 1.

Изменение 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);

в) общите цели на обработването.

Or. en

Обосновка

Това изменение спомага за намаляване на административната тежест както за 
администраторите на данни, така и за обработващите данни.

Изменение 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
категории лични данни;

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Целта на регламента е двойна. Да се осигури високо ниво на защита на личните данни 
и да се намали административната тежест, генерирана от правилата за защита на 
данните. Задължението, наложено на администратора или обработващия лични 
данни съгласно член 28, параграф 2, буква з), е достатъчно за постигане на тази 
двойна цел.

Изменение 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Целта на регламента е двойна. Да се осигури високо ниво на защита на личните данни 
и да се намали административната тежест, генерирана от правилата за защита на 
данните. Задължението, наложено на администратора или обработващия лични 
данни съгласно член 28, параграф 2, буква з), е достатъчно за постигане на тази 
двойна цел.

Изменение 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо, предаването на 
данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 

е) когато е приложимо, предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
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тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;

член 44, параграф 1, посочване на
използваните гаранции;

Or. en

Обосновка

Това изменение спомага за намаляване на административната тежест както за 
администраторите на данни, така и за обработващите данни.

Изменение 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Целта на регламента е двойна. Да се осигури високо ниво на защита на личните данни 
и да се намали административната тежест, генерирана от правилата за защита на 
данните. Задължението, наложено на администратора или обработващия лични 
данни съгласно член 28, параграф 2, буква з), е достатъчно за постигане на тази 
двойна цел.

Изменение 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Публичен орган при боравене с 
данни, различни от чувствителните 
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лични данни, посочени в член 9, 
параграф 1 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

заличава се

Or. en

Изменение 348
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 28 – 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 
критериите и изискванията за 
документацията, посочена в параграф 
1, по-специално за да се вземат 
предвид отговорностите на 
администратора, на обработващия 
лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

заличава се

Or. en
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Изменение 349
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установява 
образци на документацията, посочена 
в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 350
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на 
всякакви неправомерни форми на 
обработване, по-специално на 
неразрешено разкриване, 
разпространение или достъп, или 
промяна на личните данни.

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу нарушение на сигурността на 
личните данни.

Or. en

Изменение 351
Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 30 – 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 условията за 
техническите и организационните 
мерки, посочени в параграфи 1 и 2, 
включително на определенията за 
това какво представляват 
достиженията на техническия 
прогрес за конкретните сектори и в 
особените ситуации на обработване 
на данни, по-специално като се взема 
предвид развитието на технологиите 
и решенията за защита на личния 
живот още при проектирането и за 
защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 30 – 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 условията за 
техническите и организационните 
мерки, посочени в параграфи 1 и 2, 
включително на определенията за 
това какво представляват 
достиженията на техническия 
прогрес за конкретните сектори и в 

заличава се
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особените ситуации на обработване 
на данни, по-специално като се взема 
предвид развитието на технологиите 
и решенията за защита на личния 
живот още при проектирането и за 
защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4.

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент предвижда значителен брой делегирани актове, което 
не е оправдано. По-конкретно, приемането от страна на Комисията на технически 
мерки по отношение на сигурността на обработването може да засегне по 
неблагоприятен начин технологичните иновации. Освен това в параграф 4 от същия 
член се предвижда приемането на актове за изпълнение за уточняване на 
изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2.

Изменение 353
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При необходимост Комисията 
може да приема актове за изпълнение 
за уточняване на изискванията, 
определени в параграфи 1 и 2, за 
различни ситуации, по-специално с 
цел:

заличава се

а) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 354
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

1. В случай на значително нарушение 
на сигурността на личните данни 
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни. Нарушението на сигурността 
на данните се счита за значително, 
ако съществува възможност то да 
повлияе неблагоприятно върху 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните.

Or. en

Изменение 355
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.
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Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

Or. en

Обосновка

Срокът не трябва да е установен в правна норма — той трябва да зависи от 
конкретната оперативна и техническа сложност и от разследванията и 
експертизите, необходими за да се разбере характера и обхвата на всеки отделен 
случай. Законодателството трябва да защитава третирането на такива случаи като 
абсолютно неотложни и изискването за липса на „излишно забавяне“ достатъчно 
акцентира върху това, като същевременно запазва една прагматична гъвкавост.

Изменение 356
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана обосновка в 
случаите, когато то не е подадено в срок 
от 24 часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
носи значителен риск от нанасяне на 
вреди на гражданите,
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни. Уведомлението до надзорния 
орган се придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

Or. en

Обосновка

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers 
that have so much control of security that they actually realize that there has been a data 
breach. For this reason it is important that only the important data breaches are reported, 
otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have 



AM\917991BG.doc 181/244 PE500.411v01-00

BG

data stored with.It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less 
than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be issued 
and such announcements would undermine citizens&apos; confidence - especially if there are 
more of these announcements.

Изменение 357
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 72 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 72
часа.

Or. en

Изменение 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
има значителни неблагоприятни 
последици за субекта на данни,
администраторът, без излишно забавяне 
след установяването на такова 
нарушение, уведомява надзорния орган 
за нарушението на сигурността на 
личните данни.
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придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

Or. fr

Обосновка

В случай на нарушение на сигурността, администраторът трябва първоначално да се 
съсредоточи върху предприемането на всички целесъобразни мерки срещу 
продължаването на нарушението на сигурността. Задължението за уведомление на 
компетентния надзорен орган в срок от 24 часа, придружено от санкции в случай на 
неспазване, може да произведе обратен ефект. Освен това, както се посочва от 
Работната група по член 29 в нейното становище от 23 март 2012 г., уведомлението 
не трябва да обхваща маловажни нарушения, за да се избегне претоварването на 
надзорните органи.

Изменение 359
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. Когато нарушението на 
сигурността на личните данни има 
вероятност сериозно да навреди на 
защитата на личните данни или на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данни,
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

Or. fr
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Обосновка

Задължението за уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни не 
трябва да създава прекомерна административна тежест за администраторите и 
трябва да им предоставя възможност да реагират бързо и ефективно, като се 
съсредоточат преди всичко върху решаването на проблема. Поради това то следва да 
се ограничи до случаи, в които има вероятност сериозно да се навреди на защитата 
на личните данни или на неприкосновеността на личния живот на субекта на данните 
(вж. съображение 67).

Изменение 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Предложената времева рамка от 24 часа за уведомяване на надзорния орган не оставя 
на администратора достатъчно време за извършване на цялостна оценка на 
въздействието и последиците от нарушението и за определяне на най-добрия план за 
смекчаване на последиците от него. Поради това е по-уместно да се използва 
формулировката на Директива 2009/136/ЕО по отношение на уведомлението за 
нарушение на сигурността на данните.

Изменение 361
Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва да се съдържа най-
малко следното:

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва да се съдържа по 
възможност следното:

Or. en

Изменение 362
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 31 – 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 
критериите и изискванията за 
установяване на нарушението на 
сигурността на данните, посочено в 
параграфи 1 и 2, както и за 
конкретните обстоятелства, при 
които се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 
уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

заличава се

Or. en

Изменение 363
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи заличава се
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образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, 
посочена в параграф 4, включително 
сроковете за заличаване на 
съдържащата се в нея информация. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 364
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на 
сигурността на личните данни има 
вероятност да повлияе неблагоприятно 
на защитата на личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, 
свързано със значителни вреди, когато 
има вероятност то да повлияе 
неблагоприятно на защитата на личните 
данни или на неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
администраторът, след като подаде 
уведомлението по член 31, съобщава на 
субекта на данните за нарушението на 
сигурността на личните данни без 
излишно забавяне.

Or. en

Изменение 365
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата 
на личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност 
сериозно да навреди на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

Or. fr

Обосновка

Задължението за уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни не 
трябва да създава прекомерна административна тежест за администраторите и 
трябва да им предоставя възможност да реагират бързо и ефективно, като се 
съсредоточат преди всичко върху решаването на проблема. Поради това то следва да 
се ограничи до случаи, в които има вероятност сериозно да се навреди на защитата 
на личните данни или на неприкосновеността на личния живот на субекта на данните 
(вж. съображение 67).

Изменение 366
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата 
на личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

Or. en
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Изменение 367
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно 
забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни в срок от 72 часа 
след установяването на такова 
нарушение.

Or. en

Изменение 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по 
член 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, наред с другото, 
чрез кражба на самоличност или 
измама, нанасяне на материални 
щети, значително унижение или 
вреда на репутацията, 
администраторът, след като подаде 
уведомлението по член 31, съобщава на 
субекта на данните за нарушението на 
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сигурността на личните данни ясно и 
кратко, без излишно забавяне и в срок 
от 72 часа.

Or. en

Изменение 369
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да се предоставят изключения 
от разпоредбите относно 
нарушението на сигурността на 
данните, когато се използва сложно 
криптиране или се предприемат 
мерки за адекватно обезщетяване на 
засегнатите.

Or. en

Изменение 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съобщението до субекта на 
данните, посочено в параграф 1, се 
описва естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни и се 
съдържат най-малко информацията и 
препоръките, предвидени член 31, 
параграф 3, букви б) и в).

2. В съобщението до субекта на 
данните, посочено в параграф 1, се 
описва естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни и се 
съдържат най-малко информацията и 
препоръките, предвидени член 31, 
параграф 3, букви б—г).

Or. en
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Изменение 371
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако администраторът 
е доказал в удовлетворителна степен 
пред надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако нарушението не 
е свързано със значителен риск от 
навреждане на гражданите и 
администраторът е доказал в 
удовлетворителна степен пред 
надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

Or. en

Изменение 372
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 32 – 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 
критериите и изискванията за 
обстоятелствата, при които дадено 
нарушение на сигурността на 
личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на личните 
данни, както е посочено в параграф 1.

заличава се
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Or. en

Изменение 373
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образец на съобщението до субекта на 
данни, посочено в параграф 1, и 
процедурите, приложими към това 
съобщение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 374
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, или когато обработването 
се извършва в рамките на 
инфраструктурен проект в публичния 
сектор, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

Or. en
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Изменение 375
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни, освен в 
случаите, когато съответните 
дейности не създават риск за 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данни.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на възможност за избор дали да се извърши оценка на 
въздействието премахва ненужните задължения за администраторите и 
обработващите лични данни, чиито дейности не създават риск за 
неприкосновеността на личния живот на субекта на данни. Тази разпоредба действа 
съвместно с измененията на член 79, като изборът относно извършването на оценка 
на въздействието е един от факторите, които следва да се вземат предвид при 
решението относно административните санкции.

Изменение 376
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретните рискове, посочени в 2. Конкретните рискове, посочени в 
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параграф 1, се създават по-специално
при следните операции по обработване:

параграф 1, се създават при следните 
операции по обработване:

Or. fr

Обосновка

Списъкът с операции по обработване, които следва да подлежат на оценка на 
въздействието, посочен в член 33, параграф 2, е формулиран общо. В съответствие с 
принципа на пропорционалност и за постигане на правна сигурност, той следва да 
бъде ограничителен.

Изменение 377
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 33 — параграф 2 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
расата или етническия произход или 
информация за предоставянето на 
здравно обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за вземане 
на мерки или решения относно 
конкретни физически лица;

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
политическите възгледи, 
религиозните убеждения, 
наказателните присъди, расата или 
етническия произход или информация 
за предоставянето на здравно 
обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за вземане 
на мерки или решения относно 
конкретни физически лица;

Or. en

Изменение 378
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица, както и съвременните 
технологии и методи, които могат да 
подобрят неприкосновеността на 
личния живот на гражданите.

Or. en

Изменение 379
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът се обръща към 
субектите на данните или техните 
представители за становище 
относно планираното обработване, 
без да се засяга защитата на 
търговските или обществените 
интереси или сигурността на 
операциите по обработване.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Налагането на общо задължение за консултации на администраторите със 
субектите на данни, независимо от засегнатия сектор, преди всяка обработка на 
данни изглежда непропорционално.
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Изменение 380
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът се обръща към 
субектите на данните или техните 
представители за становище 
относно планираното обработване, 
без да се засяга защитата на 
търговските или обществените 
интереси или сигурността на 
операциите по обработване.

заличава се

Or. en

Изменение 381
Morten Løkkegaard

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 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.

заличава се

Or. en
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Изменение 382
Malcolm Harbour

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 
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.

5. Когато администраторът е публичен 
орган или структура, или когато
данните се обработват от друга 
структура, на която са възложени 
задачи по предоставяне на публични 
услуги, и когато обработването 
произтича от законово задължение 
съгласно член 6, параграф 1, буква в), 
което предвижда правила и процедури 
свързани с операциите по 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.

Or. en

Обосновка

Естеството на предоставяната услуга, а не това на структурата, която я 
предоставя, следва да определя дали се прилагат правилата относно оценката на 
въздействието. Така например, предоставянето на публични услуги често се възлага 
на частни организации. При предоставянето на публични услуги следва да се прилага 
единен подход, независимо от това дали структурата, която предоставя 
съответната услуга е публичен орган или структура, или изпълнението е възложено 
на частна организация.

Изменение 383
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя заличава се
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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.

Or. en

Изменение 384
Rafał Trzaskowski

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 385
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 386
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да установи 
образци и процедури за 
предварителните разрешения и 
консултации, посочени в параграфи 1 
и 2, както и образци и процедури за 
информирането на надзорните органи 
съгласно параграф 6. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 387
Malcolm Harbour

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

Or. en

Обосновка

Назначаването на длъжностно лице по защита на данните следва да се насърчава, без 
обаче да е задължително, за да се гарантира, че няма да се налагат непропорционални 
финансови и административни задължения на организациите, чиито дейности не 
създават съществен риск за неприкосновеността на личния живот на субекта на 
данни. Това изменение е свързано с измененията на член 79 от КР, които гарантират, 
че органите за защита данните отчитат наличието или липсата на длъжностно 
лице по защита на данните при вземането на решение относно административни 
санкции, и предоставя нa органите за защита данните правомощия за назначаване на 
такова длъжностно лице като форма на административна санкция.

Изменение 388
Josef Weidenholzer

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, с участието на 
съответната представителна 
организация на интересите на 
работниците, длъжностно лице по 
защита на данните във всички случаи, 
когато:

Or. de

Изменение 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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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

заличава се

Or. en

Изменение 390
Josef Weidenholzer

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

заличава се

Or. de

Изменение 391
Josef Weidenholzer

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 

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
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съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни. На 
длъжностното лице по защита на 
данните трябва да се предоставят 
достатъчно работно време и 
инфраструктура, за да може да 
изпълнява своите задачи.

Or. de

Изменение 392
Rafał Trzaskowski

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

Изменение 393
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Както за всички останали служители, и по отношение на длъжностното лице по 
защита на данните следва да съществува възможността да бъде освободено от тази 
длъжност, ако не изпълнява задачите, възложени му от ръководството. 
Ръководството решава дали е удовлетворено от наетото от него лице, или не.

Изменение 394
Josef Weidenholzer

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.

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 и след 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. По 
отношение на длъжностното лице по 



PE500.411v01-00 202/244 AM\917991BG.doc

BG

защита на данните трябва да се 
прилага повишена закрила от 
уволнение.

Or. de

Изменение 395
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с упражняването на правата 
им съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 396
Rafał Trzaskowski

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
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Or. en

Изменение 397
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си 
независимо и не получава указания 
относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Длъжностното лице по защита на 
данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en

Обосновка

Ръководството следва винаги да може да дава указания на персонала, включително на 
длъжностното лице по защита на данните, като последното не следва да разполага с 
възможност да действа независимо от ръководството. Ръководството носи 
отговорността за ВСИЧКИ дейности в дадена организация, включително за 
защитата на данните. Ако това следва да продължи да е валидно в бъдеще, 
ръководителите трябва да разполагат с възможността да дават указания на 
длъжностното лице по защита на данните и да предотвратяват негови 
самостоятелни действия.

Изменение 398
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
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администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни, и 
когато е уместно съгласно оценка на 
въздействието, като 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
осигурил получателят на данни в 
трета държава да поддържа високи 
стандарти за защита на данните.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на КР, насочени към стимулиране на 
администраторите на лични данни да спазват високи стандарти за защита на 
данните, като се насърчават да извършват оценка на въздействието по желание.

Изменение 399
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети в съответствие с 
букви а) и б), между администратора 
или обработващия лични данни и 
получателя на лични данни, който се 
намира в трета държава, които 
могат да включват стандартни 
условия за по-нататъшни предавания 
на данни на получател, който се 
намира в трета държава;

Or. en
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Обосновка

Проучването на тематичния отдел на Парламента относно преработването на 
законодателния пакет за защита на личните данни посочва, че съгласно предложения 
регламент, в приложното поле на стандартните клаузи не се включват 
споразуменията между обработващи лични данни и подизпълнители, обработващи 
лични данни. Тази празнина би могла значително да ощети предприятията от ЕС и 
новите технологични компании. Настоящото изменение цели преодоляване на тази 
празнина.

Изменение 400
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово, като 
администраторът или обработващият 
лични данни е оценил всички 
обстоятелства, свързани с операцията 
или съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово, или 
когато преди предаването личните 
данни вече са обявени публично в 
третата държава, като 
администраторът или обработващият 
лични данни е оценил всички 
обстоятелства, свързани с операцията 
или съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 401
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
„важните основания от обществен 
интерес“ по смисъла на параграф 1, 
буква г), както и на критериите и 
изискванията за подходящите 
гаранции, посочени в параграф 1, буква 
з).

заличава се

Or. en

Изменение 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на подадена жалба от 
субект на данни или от орган, 
организация или сдружение, както е 
посочено в член 73, параграф 2, 
компетентният надзорен орган е 
надзорният орган на държавата 
членка, в която е подадена жалбата. 
Този надзорен орган е компетентен да 
предприеме действия по въпросната 
жалба. Той е също така компетентен 
да контролира дейностите по 
обработване на администратора или 
на обработващия лични данни, без да 
се засягат разпоредбите на 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Член 51 е основна разпоредба в регламента, с която се въвежда принципът на 
водещия орган. Важно е обаче да се изясни за гражданите компетентността на 
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надзорния орган, до който те подават жалба.

Изменение 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът 
или обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, надзорният орган на държавата 
членка, в която се намира основното 
място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

2. В контекста на дейностите на място 
на установяване на администратор или 
обработващ лични данни в повече от 
една държава членка, надзорният орган 
на държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки. Този надзорен орган е длъжен 
да си сътрудничи с другите надзорни 
органи и с Комисията в съответствие 
с разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Следва да се уточни, че когато администраторът или обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава членка, водещият орган няма изключителна 
компетентност и трябва да си сътрудничи с другите участващи надзорни органи и с 
Европейската комисия.

Изменение 404
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от член 51, 
параграф 2, когато обработването на 
личните данни не се извършва 
предимно на основното място на 
установяване, а на някое от другите 
места на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, което се намира в 
Европейския съюз, компетентният 
надзорен орган за това обработване 
на данни е надзорният орган на 
държавата членка, където се намира 
това друго място на установяване. 
Въпреки това и без да се засягат 
разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент, основното 
място на установяване подава 
допълнителна декларация до 
надзорния орган на държавата 
членка, където се намира, ако 
въпросният орган изисква това.

Or. fr

Обосновка

Ако надзорът на обработването на данни, което обхваща повече от една държава, 
може да се извършва лесно от основното място на установяване и следва да попада в 
обхвата на компетентността на един-единствен орган, след подаването на 
централизирана декларация, вътрешното обработване, което се управлява по 
децентрализиран начин от дъщерните дружества и е трудно да бъде контролирано 
от основното място на установяване, следва да може да попада в обхвата на 
компетентността на всеки национален надзорен орган.

Изменение 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен орган не 4. Когато съответният надзорен орган не 
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възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка. В 
този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка.

Or. fr

Обосновка

Този допълнителен срок изглежда необоснован.

Изменение 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с интересите на субектите 
на данни, в посочените в параграф 1, 
буква а) случаи Комисията приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3. Тези актове остават в 
сила за срок, който не надвишава 12 
месеца.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това право на Комисията накърнява независимостта на надзорните органи.

Изменение 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка, 
ако счита, че обработването на личните 
му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка, 
ако счита, че обработването на личните 
му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент. Тази жалба не 
трябва да е свързана с разходи за 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 408
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
има право да подава жалба до 
надзорен орган в която и да било 
държава членка от името на един или 
повече субекти на данни, когато 
счита, че правата на даден субект на 
данни съгласно настоящия регламент 
са били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

заличава се

Or. fr
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Изменение 409
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
има право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящия 
регламент са били нарушени вследствие 
на обработването на личните данни.

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и действащо в 
обществен интерес, а не само от 
името на дадено физическо лице, има 
право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящия 
регламент са били нарушени вследствие 
на обработването на личните данни.

Or. en

Изменение 410
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, включително всеки 
администратор или обработващ 
лични данни, има право на средства за 
правна защита срещу решенията на 
надзорен орган, които го засягат или му 
влияят.

Or. en

Обосновка

Това изменение е от съществено значение за изясняване на основния принцип, според 
който администраторите на лични данни могат да търсят съдебна защита, когато 



PE500.411v01-00 212/244 AM\917991BG.doc

BG

са засегнати от дадени решения, дори и ако самите те не са пряк обект на решението 
на даден национален орган.

Изменение 411
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат 
от решение на надзорен орган в 
държава членка, различна от 
държавата членка, в която той 
пребивава постоянно, може да поиска 
от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, 
да заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в 
другата държава членка.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тази възможност не носи добавена стойност за гражданите и излага на риск 
успешното сътрудничество между надзорните органи в рамките на механизма за 
съгласуваност.

Изменение 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 74 и 75, от името на един или 
повече субекти на данни.

заличава се
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Or. fr

Изменение 413
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни.

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74, 75 и 77, 
от името на един или повече субекти на 
данни.

Or. en

Изменение 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 
имуществени или неимуществени 
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.

Or. en

Изменение 415
Catherine Stihler
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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 вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване, включително включване в 
черен списък, или в резултат на 
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 416
Catherine Stihler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяко лице или предприятие, за 
което е известно, че е нарушило 
разпоредбите на настоящия 
регламент, например чрез незаконен 
достъп до личните данни на 
служители за включване на 
последните в черен списък или за 
възпрепятстване на наемането им на 
работа, следва да бъде изключено от 
получаване на безвъзмездна помощ и 
финансиране от ЕС и от по-
нататъшно участие по обяви за 
търгове за възлагане на обществени 
поръчки на равнище ЕС, на 
национално равнище или на равнище 
публичен орган, докато не бъде 
получено доказателство за 
приключването на всички законни 
производства и за пълното изплащане 
на всички обезщетения на всички 
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жертви.

Or. en

Обосновка

С настоящия регламент трябва да се изясни, че нарушаването на правилата за 
защита на данните от страна на дружествата няма да се толерира и че достъпът 
им до финансиране от ЕС ще бъде блокиран, докато продължават да участват в 
подобни дейности.

Изменение 417
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки компетентен надзорен орган 
има правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Обосновка

В съответствие с принципа за „обслужване на едно гише“, настоящото изменение 
гарантира, че предприятията не могат да бъдат санкционирани за едно и също 
нарушение от множество органи за защита на данните.

Изменение 418
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Надзорен орган, който е 
компетентен съгласно член 51, има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
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съответствие с настоящия член.

Or. en

Изменение 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, 
специалните категории лични данни,
степента на отговорност на физическото 
или юридическо лице, както и 
наличието на предишни нарушения от 
това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

Or. fr

Обосновка

Характерът на данните — дали те са „чувствителни данни“ или не — следва също да 
влияе на размера на наложената глоба.

Изменение 420
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него данни, дали то е 
извършено умишлено или по 
небрежност, степента на увреждане или 
риска от увреждане, създаден от 
нарушението, степента на
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. Когато е 
уместно, на органа за защита на 
данните се предоставя и 
правомощието да изисква да бъде 
назначено длъжностно лице по 
защита на данните, ако 
структурата, организацията или 
сдружението са избрали да не 
назначават такова. 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да гарантира, че умишлените нарушения или тези, извършени по 
непредпазливост, заслужават по-сериозни санкции, отколкото извършените само 
вследствие на небрежност. Пакетът от изменения, свързани с административните 
санкции, цели да гарантира, че наказанието съответства на поведението и че 
санкциите с най-силен наказателен характер са предназначени за най-тежкото 
противоправно поведение. Възможността органът за защита на личните данни да 
изисква назначаване на длъжностно лице по защита на данните също цели 
осигуряване на пропорционалност по отношение на санкциите.
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Изменение 421
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Утежняващите обстоятелства в 
подкрепа на налагането на 
административни глоби в най-
високите размери, предвидени в 
параграфи 4—6, включват по-
специално:
i) повторни нарушения, извършени 
при безогледно незачитане на 
приложимото законодателство;
ii) отказ за оказване на съдействие в 
процеса на правоприлагане или 
възпрепятстването му;
iii) нарушения, които са умишлени, 
тежки и с вероятност да причинят 
значителни вреди;
iv) липса на извършена оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните;
v) липса на назначено длъжностно 
лице по защита на данните.

Or. en

Изменение 422
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Смекчаващите обстоятелства в 
подкрепа на налагането на 
административни глоби в най-
ниските размери, предвидени в 
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параграфи 4—6, включват:
i) предприети мерки от физическото 
или юридическото лице за осигуряване 
на спазване на съответните 
задължения;
ii) действителна несигурност по 
отношение на това дали дейността е 
съставлявала нарушение на 
съответните задължения;
iii) незабавно преустановяване на 
нарушението при неговото узнаване;
iv) съдействие в процеса на 
правоприлагане;
v) извършена оценка на въздействието 
върху защитата на данните;
v) назначено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. Може да се отправи писмено 
предупреждение, без да се налага 
санкция. Надзорният орган може да 
наложи глоба с максимален размер до 
1 000 000 EUR в случай на 
многократни и преднамерени 
нарушения, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 2 % от 
годишния му световен оборот.

Or. fr

Обосновка

Следва да се запази максималният размер на глобата, която може да бъде наложена 



PE500.411v01-00 220/244 AM\917991BG.doc

BG

от надзорен орган и която може да достигне до 1 милион евро, а за предприятията до 
2 % от годишния им световен оборот. Въпреки това следва да се запази 
независимостта на надзорните органи, установена в член 8, параграф 3 от Хартата 
на основните права на ЕС. Освен това механизмът за съгласуваност и по-специално 
член 58, параграфи 3 и 4 може да допринесе за прилагане на хармонизирана политика в 
рамките на ЕС по отношение на административните санкции.

Изменение 424
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При пълно изпълнение на 
настоящия регламент не се налагат 
санкции.

Or. en

Изменение 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или

заличава се

Or. fr

Обосновка

Следва да се запази максималният размер на глобата, която може да бъде наложена 
от надзорен орган и която може да достигне до 1 милион евро, а за предприятията до 
2 % от годишния им световен оборот. Въпреки това следва да се запази 
независимостта на надзорните органи, установена в член 8, параграф 3 от Хартата 
на основните права на ЕС. Освен това механизмът за съгласуваност и по-специално 
член 58, параграфи 3 и 4 може да допринесе за прилагане на хармонизирана политика в 
рамките на ЕС по отношение на административните санкции.
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Изменение 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

заличава се

Or. en

Изменение 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Следва да се запази максималният размер на глобата, която може да бъде наложена 
от надзорен орган и която може да достигне до 1 милион евро, а за предприятията до 
2 % от годишния им световен оборот. Въпреки това следва да се запази 
независимостта на надзорните органи, установена в член 8, параграф 3 от Хартата 
на основните права на ЕС. Освен това механизмът за съгласуваност и по-специално 
член 58, параграфи 3 и 4 може да допринесе за прилагане на хармонизирана политика в 
рамките на ЕС по отношение на административните санкции.
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Изменение 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4;

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.

Изменение 429
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 79 - параграф 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:
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Or. en

Изменение 430
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 79 - параграф 4 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
250 000 EUR, а в случай на предприятие 
в максимален размер до 0,5 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност:

Or. en

Изменение 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:
а)      не предоставя информацията 
или предоставя непълна информация, 
или не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;
б)      не осигурява достъп на субекта 
на данни или не коригира личните 
данни съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 

заличава се
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на даден получател съгласно член 13;
в)      не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г)       не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;
д)      не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е)      не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж)     когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.
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Изменение 432
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 79 - параграф 5 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en

Изменение 433
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

5. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
250 000 EUR, а в случай на предприятие 
в максимален размер до 1 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност:

Or. en

Изменение 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 

заличава се
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в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който
умишлено или по небрежност:

а)      обработва лични данни без 
никакво или без достатъчно правно 
основание за обработването или не 
спазва условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;

б)      обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
в)      не се съобразява с възражение 
или не спазва изискването съгласно 
член 19;
г)       не спазва условията по 
отношение на мерките, основани на 
профилиране, съгласно член 20;
д)      не приема вътрешни политики 
или не предприема подходящи мерки
за осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е)      не определя свой представител 
съгласно член 25
ж)     обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з)       не предупреждава или не 
уведомява за нарушение на 
сигурността на личните данни, или 
не уведомява своевременно или 
изчерпателно за нарушението 
надзорния орган или субекта на данни 
съгласно членове 31 и 32;
и)      не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
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предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й)      не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к)      злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л)      извършва или разпорежда 
предаване на данни до трета държава 
или международна организация, което 
не е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;
м)      не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н)      не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;
о)      не спазва правилата за опазване 
на професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.

Изменение 435
Morten Løkkegaard
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en

Изменение 436
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
1 000 000 EUR, а в случай на 
предприятие в максимален размер до 
2 % от годишния му световен оборот, на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en

Изменение 437
Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) използва лични данни на 
служители или на потенциални 
служители, за да ги включи в черни 
списъци, да ги проучва или да 
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възпрепятства достъпа им до работа 
в бъдеще;

Or. en

Обосновка

Незаконният достъп и злоупотребата с лични данни на служители или потенциални 
служители (често свързано със, без да е ограничено до тяхната принадлежност и 
дейности във връзка с профсъюзни организации), с цел включването им в черни списъци 
и възпрепятстването на наемането им на работа в бъдеще, или с цел друга мярка, 
която би могла да навреди на тяхната работа и/или да окаже сериозно въздействие 
върху бъдещата им работа и кариера, представляват сериозно нарушение на 
основните им права на неприкосновеност на личния живот и свобода на сдружаване и 
оправдава налагането на най-голямата санкция.

Изменение 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.

Изменение 439
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)
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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 за
целите на застраховането.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на члена следва да обхваща събирането и обработването на 
здравни данни за всички цели на застраховането, т.е. застраховане и презастраховане 
във връзка с рискове за здравето, живота, риск от злополука, рискове по отношение 
на задължения на трети страни.

Изменение 440
Morten Løkkegaard

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 

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон или с колективен договор между 
работодателите и служителите 
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, 
наказателните присъди, както и за 
целите на упражняване и ползване на 
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целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

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

Or. en

Изменение 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В 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. Съгласно 
принципите в член 5 настоящият 
регламент трябва да зачита 
колективните договори във връзка с 
децентрализираното уреждане на 
обработването на данни от 
работодателя, сключени в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 442
Anna Hedh

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 по трудово 
правоотношение в контекста на 
пазара на труда, по-специално, но не 
само, 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 443
Anna Hedh

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 

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

Or. en

Изменение 444
Anna Hedh

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 членки, в които 
уреждането на заплащането и 
другите условия на труд е 
предоставено на страните на пазара 
на труда чрез колективни договори, 
при прилагането на член 6, 
параграф 1, буква е) следва да се 
обърне специално внимание на 
правата и задълженията на 
социалните партньори съгласно 
колективните договори.

Or. en

Изменение 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
приемат специални мерки за 
уреждане на обработването на лични 
данни за исторически, 
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статистически и научни цели, при 
спазване на разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от този член и на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държава членка, която приема 
специални мерки съгласно член 83, 
параграф 3а, трябва да информира 
Комисията относно приетите мерки 
преди посочената в член 91, 
параграф 2 дата и без излишно 
забавяне да уведомява Комисията 
относно евентуални промени на 
мерките на по-късен етап.

Or. en

Изменение 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5,
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, параграф 
7, член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, член 
22, параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, параграф 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 8, параграф 3, 
член 9, параграф 3, член 14, параграф 7, 
член 15, параграф 3, член 17, параграф 
9, член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, член 
26, параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
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5, член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, член 
33, параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, параграф
2, член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, член 
79, параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, параграф 
3 се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3 и член 83, параграф 3 се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 448
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5,
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, параграф 
7, член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, член 
22, параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, параграф 
5, член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, член 
33, параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, параграф 
2, член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, член 
79, параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, параграф 
3 се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 
83, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr
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Обосновка

Текстовете, определящи законните интереси, са ясни и съдебната практика по този 
въпрос е установена. Следователно не е необходимо да се използва делегиран акт за 
определяне на условията, предвидени в параграф 1, буква е). Въпросът за съгласието 
за обработване на личните данни на деца се урежда от член 8 от настоящия 
регламент.

Изменение 449
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3,
член 12, параграф 5, член 14, параграф 
7, член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, член 
22, параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, параграф 
5, член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, член 
33, параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, параграф 
2, член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, член 
79, параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, параграф 
3 се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, параграф 
3, член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 23, параграф 3, член 
26, параграф 5, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, параграф 
3, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3 и член 
83, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, параграф 
4, член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, член 
30, параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, параграф 
6, член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, член 
39, параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, параграф 
6, член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, параграф 
4, член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, член 
31, параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, параграф 
8, член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2, член 
43, параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 81, параграф 3, член 82, параграф 3 
и член 83, параграф 3 може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. fr

Изменение 451
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 



PE500.411v01-00 238/244 AM\917991BG.doc

BG

член 20, параграф 6, член 22, параграф 
4, член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, член 
30, параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, параграф 
6, член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, член 
39, параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, параграф 
6, член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3,
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 
83, параграф 3 може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. fr

Обосновка

Текстовете, определящи законните интереси, са ясни и съдебната практика по този 
въпрос е установена. Следователно не е необходимо да се използва делегиран акт за 
определяне на условията, предвидени в параграф 1, буква е). Въпросът за съгласието 
за обработване на личните данни на деца се урежда от член 8 от настоящия 
регламент.

Изменение 452
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
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член 20, параграф 6, член 22, параграф 
4, член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, член 
30, параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, параграф 
6, член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, член 
39, параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, параграф 
6, член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

6, член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 37, параграф 2, член 
39, параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 79, параграф 6, член 81, параграф 
3, член 82, параграф 3 и член 83, 
параграф 3 може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3,
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, член 
17, параграф 9, член 20, параграф 6, 
член 22, параграф 4, член 23, параграф 
3, член 26, параграф 5, член 28, 
параграф 5, член 31, параграф 5, член 
32, параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, параграф 
11, член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, член 
44, параграф 7, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3 и член 83, параграф 
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7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 
83, параграф 3, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

3, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Изменение 454
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81,
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 
83, параграф 3, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, параграф 
4, член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, член 
30, параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, параграф 
6, член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, член 
39, параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, параграф 
6, член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3, влиза
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
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изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Обосновка

Текстовете, определящи законните интереси, са ясни и съдебната практика по този 
въпрос е установена. Следователно не е необходимо да се използва делегиран акт за 
определяне на условията, предвидени в параграф 1, буква е). Въпросът за съгласието 
за обработване на личните данни на деца се урежда от член 8 от настоящия 
регламент.

Изменение 455
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член
28, параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 
83, параграф 3, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 23, параграф 
3, член 26, параграф 5, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2, член 
43, параграф 3, член 79, параграф 6, 
член 81, параграф 3, член 82, параграф 3 
и член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представиливъзражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При приемането на актовете, 
посочени в настоящия член, 
Комисията насърчава 
технологичната неутралност.

Or. fr

Изменение 457
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По отношение на физическите 
или юридическите лица, за които 
съществува задължение да докладват 
за нарушения на сигурността на 
личните данни съгласно 
Директива/2002/58/ЕО, изменена с 
Директива 2009/136/ЕО във връзка с 
обработването на лични данни за 
предоставяне на обществено 
достъпни електронни 
комуникационни услуги, настоящият 
регламент не налага допълнителни 



AM\917991BG.doc 243/244 PE500.411v01-00

BG

задължения по отношение на процеса 
на уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на 
личните данни и във връзка със 
съобщаването на субекти на данни за 
нарушение на сигурността на 
личните данни. Тези физически или 
юридически лица уведомяват за 
нарушения на сигурността на 
личните данни по отношение на 
всички лични данни, на които те са 
администратор, в съответствие с 
процеса за уведомяване за нарушение 
на сигурността на личните данни, 
предвиден в Директива 2002/58/ЕО, 
изменена с Директива 2009/136/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Този нов параграф предвижда доставчиците на електронни съобщителни услуги да 
подлежат на единен режим за уведомяване при всякакви нарушения, свързани с 
данните, които обработват, а не на различни режими в зависимост от предлаганата 
услуга или обработваните данни. Това осигурява равнопоставеност на участниците 
от сектора.

Изменение 458
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от Директива 
2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2, член 2, буква в) и 
член 9 от Директива 2002/58/ЕО се 
заличават.

Or. en

Обосновка

Това изменение осигурява съществено привеждане в съответствие на Директива 
2002/58/ЕО с настоящия регламент. Освен това чрез него се избягва двойно 
регулиране, което би могла сериозно да навреди на конкурентоспособността на 
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секторите, обхванати от Директива 2002/58/ЕО. Общите изисквания на настоящия 
регламент, включително тези, свързани с оценките на въздействието върху 
неприкосновеността на личния живот, ще осигурят необходимата грижа по 
отношение на третирането във връзка с местоположението, независимо от 
източника или от сектора, към който принадлежи съответният администратор на 
лични данни.

Изменение 459
Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираните актове и актовете за 
изпълнение, приети от Комисията, 
следва да се оценяват от Парламента 
и от Съвета на всеки две години.

Or. en


