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КРАТКА ОБОСНОВКА

Защитата на данните представлява основно право и доверието на гражданите трябва да 
бъде гарантирано, за да могат те да се възползват по-добре от онлайн средата. 
Необходимо е подходът да бъде осъвременен във връзка с новите технологични 
средства и потоците от данни, породени от тях, поради което сега действащите 
разпоредби на Директива 95/46/ЕО не отговарят напълно на потребностите на 
цифровия единен пазар.

Разнообразието от съществуващи бизнес модели, технологии и услуги – включително 
тези, които са от голямо значение в контекста на електронната търговия и вътрешния 
пазар – породи широк спектър от проблеми, свързани със защитата на данните. 
Компаниите и правителствата често използват тези технологии, без отделните 
индивиди да са осведомени за влиянието, което същите могат да имат.

На 25 януари 2012 г. Европейската комисия представи предложения за регламент1 и 
директива2 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни. Предложеният регламент има 
за цел да допълни разпоредбите на Директивата за защитата на неприкосновеността на 
личния живот в сектора на електронните комуникации (2002/58/EО) и да гарантира, че 
правната сигурност и съгласуваността са от първостепенно значение за ефективната 
работа в тази област в целия ЕС.

Предложеният регламент има за цел хармонизирането на правата, така че да се 
гарантира свободно движение на информацията, да се намали бюрокрацията и да се 
подобри прилагането. Увеличаването на прозрачността ще увеличи доверието, а новите 
разпоредби ще направят ЕС по-привлекателна дестинация за бизнеса. Освен това с 
предложения регламент се цели:

 да се модернизира правната система на ЕС за защита на личните данни, по-
специално да се отговори на предизвикателствата, произтичащи от 
глобализацията и използването на новите технологии;

 да бъдат засилени индивидуалните права, като същевременно се намалят 
административните формалности, за да се гарантира безпрепятствено движение 
на личните данни в рамките на ЕС;

 да се увеличи яснотата и съгласуваността на правилата в ЕС за защита на 
личните данни и да се постигне съгласувано и ефективно упражняване и 
прилагане на тези основни права във всички области на дейност на Съюза.

Измерението на вътрешния пазар
                                               
1 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), COM(2012) 11 окончателен; наричан по-долу „Общият регламент“.
2 Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции 
и относно свободното движение на такива данни.
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Предложението има значителен потенциал за засилване на вътрешния пазар и 
създаване на равни условия за всички предприятия, осъществяващи дейност в ЕС. 
Основните елементи включват:

 промяна на законодателния инструмент (от директива към регламент);
 принципа на „едно гише“ по отношение на компетентния надзорен орган в 

трансгранични случаи;
 пазарния принцип (който прави стандартите на ЕС за защита на данните 

приложими също така към предприятията със седалище извън ЕС, ако те 
осъществяват дейност в ЕС);

 общия принцип на отчетност (с който се заменя задължението на 
администраторите на лични данни или на лицата, обработващи информацията, 
да уведомяват националния регулатор за извършваната от тях преработка);

 подобряване на съществуващите инструменти и въвеждане на нови за 
последователно изпълнение и прилагане във всички държави членки;

Засилване на правата на потребителите
Що се отнася до правата на потребителите, изглежда че посредством насърчаването на
прозрачността е постигнат баланс между конкуриращи се интереси като например 
осведоменост на потребителите, автономност, защита и вътрешния пазар.
Направени са подобрения, особено по отношение на въпроса за даването на съгласие 
като един от легитимиращите фактори за обработка на лични данни, относно правата 
на субекта на данни като мощни инструменти за защита на потребителите, както и на 
условията за законосъобразността на предаването на данни извън ЕС. Въпреки това 
съществуват много области на предложението, които трябва да бъдат допълнително 
конкретизирани и разяснени. Такъв е особено случаят с практическите аспекти на 
прилагането, по-специално във връзка с някои права. Двусмислеността трябва да бъдат 
изчистена, като внимание трябва да бъде обърнато по-конкретно на следните елементи:

 да се изясни в член 17 до каква степен, администраторът на трета страна трябва 
да заличи съхраняваните от него данни, след като бъде информиран от 
администратор на данни, че субектът на данните е упражнил правото си на 
заличаване;

 конкретната защита, изисквана за данните на малолетни или непълнолетни лица 
на възраст до 14 г., тъй като те все още са деца;

 предложеното определение на „лични данни”;

 ролята, която използването на техники за анонимизиране и използването на 
псевдоним могат да играят при защитата на субекта на данните;

 предложението следва да се усъвършенства по отношение на точно 
разпределение и определяне на задълженията и отговорностите на 
администратора на данни и лицето, обработващо лични данни;

 профилиране на операциите и разликите в „профилирането“ в различните 
сектори на икономиката или правните отношения, които трябва да бъдат 
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разгледани внимателно, както и последиците от прекалено ограничителните 
разпоредби в тази област.

В тази връзка докладчикът би желал да насочи вниманието по-специално върху:
 определенията;

 правата на субекта на данни;
 задълженията на администратора на данни и лицето, обработващо данните по 

отношение на правата на потребителите;
 съгласуваността.

Докладчикът би желал също така да възприеме по-обширен технологично неутрален 
подход; Както и да разгледа:

 принципа на ограничаване на целите;

 използването на делегирани актове и актове за изпълнение във връзка с 
предложения пакет от мерки; както и

 практическото изпълнение на тези разпоредбите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Защитата на физическите лица 
следва да бъде технологично неутрална 
и да не зависи от използваната техника, 
тъй като в противен случай това би 
създало сериозен риск от заобикаляне 
на закона. Защитата на физическите 
лица следва да се прилага за 
обработването на лични данни с 
автоматични средства, както и за 
ръчното им обработване, ако данните се 
съхраняват или са предназначени да се 
съхраняват в регистър на лични данни. 
Досиетата или групите от досиета, 
както и заглавните им страници, 
които не са структурирани съгласно 

(13) Защитата на физическите лица 
следва да бъде технологично неутрална 
и да не зависи от използваната техника, 
тъй като в противен случай това би 
създало сериозен риск от заобикаляне 
на закона. Защитата на физическите 
лица следва да се прилага за 
обработването на лични данни с 
автоматични средства, както и за 
ръчното им обработване, ако данните се 
съхраняват или са предназначени да се 
съхраняват в регистър на лични данни.
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специфични критерии, не следва да 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Тъй като такива „специфични критерии“ не са упоменати, това съображение може 
да бъде объркващо.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Технологичната неутралност 
следва също така да означава, че 
сходни действия при сходни условия и 
със сходни последствия следва да 
бъдат равностойни в правно 
отношение, без значение дали са 
извършени онлайн или офлайн, освен 
ако различната динамика на 
обработката на данните в 
съответната среда не създава
съществена разлика между тях.

Or. en

Обосновка

Необходимо е съображение за по-добра оценка на разликата между онлайн и офлайн. 
Без него някои икономически субекти биха могли да възприемат регламента като 
насочен специално към решаването на проблемите, свързани с онлайн режима и по-
специално със социалните мрежи.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
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всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали може дадено лице може 
да бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали може дадено лице може 
да бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите за защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
приведени в анонимна форма по такъв 
начин, че субектът на данните вече не 
може да бъде пряко идентифициран, 
включително където това е 
възможно, отделяне на обработените 
данни от данните, разкриващи 
идентичността. В последния случай 
поставянето на данните под 
псевдоним също е полезно, ако 
ключът, чрез който псевдонимът се 
свързва с идентичността, е сигурен 
съгласно последните постижения в 
тази област.

Or. en

Обосновка

Необходимо е определението за „лични данни“ да бъде разяснено, така че да то да 
бъде полезно както за потребителите, така и за осъществяването на стопанска 
дейност. Въвеждането на данни под псевдоним и анонимни данни е от полза в тази 
област.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Голямо количество лични данни
биха могли да бъдат обработени за 
целите на борбата с измамите и 
тяхното предотвратяване. При 
оценката на принципа на 
минимизиране на данните и 
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законността на обработката следва 
да се вземе предвид завеждането на 
такива искове, регулирано от правото 
на държавите членки или на Съюза.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да подчертае един принцип, който не е в противоречие с 
настоящия регламент, но същевременно не е ясно заявен.

Изменение 5
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 
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.

(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 
обработване на неговите лични данни. 
Съгласието може да бъде по 
подразбиране само ако субектът на 
данните действа по такъв начин, че 
определено количество лични данни 
трябва задължително да бъдат 
обработени, например чрез запитване 
за конкретни стоки или услуги, и в 
такъв случай съгласието се отнася 
само за необходимия минимум. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
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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

С цел по-гладко протичане на определени ежедневни ситуации, както онлайн, така и 
офлайн, беше необходимо да се добави конкретно изречение за случаите, в които 
съгласието може да бъде подразбирано от контекста. Например: запитването на 
лекар да даде диагноза предполага обработката на някои лични данни, без да е 
задължително изрично действие като определеното в началото на това 
съображение. По същия начин лекар може разговаря със специалист, ако е необходимо 
да даде диагноза, без непременно да иска разрешение.

Изменение 6
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 

(27) Основното място на установяване 
на администратор или лице, 
обработващо лични данни, 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 
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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“.

Or. en

Обосновка

Това изменение допълва изменението на член4, параграф 13.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Представителят носи 
отговорност заедно с 
администратора за всяко поведение, 
което противоречи на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Отговорността на представителя не е заявена достатъчно ясно и това съображение 
спомага тя да бъде подчертана.

Изменение 8
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 

(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. Същевременно, като 
се има предвид по-високата средна 
технологична зависимост на по-
младите поколения, следва да се прави 
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на Обединените нации за правата на 
детето.

разграничение между определението, 
дадено в Конвенцията на ООН за 
правата на детето, и критерия за 
„непълнолетието“.

Or. en

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на член4, параграф 18.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Позоваването на дисбаланса, свързан с публичните органи, трябва да бъде разяснено, 
тъй като повечето от публичните органи, попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, са в рисково положение. Така например митнически орган, който иска да 
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провери стоки, пристигащи от страна извън Съюза, може да направи това без 
съгласието на изпращача и получателя, макар че има значителен дисбаланс и е 
възможно да не е дадено съгласие. „Ново“ се отнася за обичайната липса на обратно 
действие на законите.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Информацията за обработването на 
лични данни, свързани със субекта на 
данните, следва да му се предоставя в 
момента на събирането или, когато 
данните не са събрани от субекта на 
данните, в рамките на разумен срок, в 
зависимост от обстоятелствата в 
конкретния случай. В случаите, когато 
данните могат да бъдат законно 
разкрити на друг получател, субектът на 
данните следва да бъде информиран, 
когато данните се разкриват за първи 
път на получателя.

(49) Информацията за обработването на 
лични данни, свързани със субекта на 
данните, следва да му се предоставя в 
момента на събирането или, когато 
данните не са събрани от субекта на 
данните, в рамките на разумен срок, в 
зависимост от обстоятелствата в 
конкретния случай. В случаите, когато 
данните могат да бъдат законно 
разкрити на друг получател, субектът на 
данните следва да бъде информиран, 
когато данните се разкриват за първи 
път на получателя. Същевременно не 
следва да се разрешава друг вид 
обработка, освен съхранение, преди 
субектът на данните да е напълно 
запознат с информацията, посочена 
тук.

Or. en

Обосновка

Това изменение съответства на изменението на член14, параграф 4б.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде
забравен“, когато обработването на тези 

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото такива лични 
данни да бъдат заличени, когато 
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данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните вместо 
данните да бъдат заличени.

обработването на тези данни не е в 
съответствие с настоящия регламент. 
По-специално, субектите на данни 
следва да имат право личните им данни 
да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните вместо 
данните да бъдат заличени.

Or. en

Обосновка

Това изменение съответства на изменението на заглавието на член17.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата,
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 
към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

(54) С цел утвърждаване на правото на 
заличаване в онлайн средата, това 
право следва също да бъде разширено, 
така че администраторът, който е
предал личните данни или ги е 
направил обществено достъпни, без да е 
получил разпореждане за това от 
субекта на данните, следва да бъде 
задължен да уведоми третите страни, 
които обработват такива данни, че 
субектът на данните е поискал от него 
заличаването на всякакви връзки към 
тези лични данни или на техните копия 
или реплики. С цел да осигури тази 
информация администраторът следва да 
предприеме всички разумни мерки, в 
това число технически мерки, по 
отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 17, параграф 2.

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55а) Чрез частична дерогация от 
принципа, определен в предходното 
съображение, трябва да се отчитат 
случаите, в които събраните лични 
данни представляват собственост на 
администратора поради това, че те 
могат да имат само вътрешна 
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значимост за администратора на 
личните данни. В такива случаи, ако 
обработените данни нямат смисъл за 
субекта на данните, 
администраторът на личните данни 
не следва да има задължение за 
преносимост на данните.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни изменението и да създаде параграф 3а в член 18. 
То например се отнася за данни, свързани с историята на покупките на субекта на 
данните, събрани в рамките на големи търговски мрежи или с оценката за 
кредитоспособност на субекта на данните, извършена от финансова институция. В 
такива случаи предаването на обработени данни би нарушило конкуренцията, тъй 
като би дало на новите участници предимство пред старите участници.

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 55 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55б) Някои лични данни, след като са 
обработени от администратора на 
данните или обработващия лични 
данни, дават резултати, които се 
използват само вътрешно от 
администратора на данни и чийто
формат е неразбираем дори за 
субекта на данните. В този случай 
правото на преносимост на данните 
не следва да се прилага, докато 
останалите права, по-специално 
правото на възражение, правото на 
достъп и правото на коригиране 
продължават да са в сила.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни „смисъла“, въведен в предходното изменение.
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Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване. Въпреки това такава мярка 
следва да бъде позволена, когато е 
изрично разрешена от закона, когато се 
извършва се в хода на сключването или 
изпълнението на договор или когато 
субектът на данни е дал съгласието си. 
Във всеки случай такова обработване 
следва да подлежи на подходящи 
гаранции, включително конкретното
информиране на субекта на данните и 
правото на получаване на човешка 
намеса, като такава мярка не следва да 
се отнася за дете.

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване. Въпреки това такава мярка 
следва да бъде забранена само когато 
това е изрично заявено от закона, 
когато не се извършва в хода на 
сключването или изпълнението на 
договор или когато субектът на данни е 
оттеглил съгласието си. Във всеки 
случай такова обработване следва да 
подлежи на подходящи гаранции, 
включително конкретното информиране 
на субекта на данните и правото на 
получаване на човешка намеса, като 
такава мярка не следва да се отнася за 
дете. Когато създаването на профил 
не е необходимо за сключването или 
изпълнението на договор, субектът на 
данните следва винаги да има 
възможността да се откаже от него.

Or. en

Обосновка

С това изменение се прави опит да се изясни изменението към член 20, като се 
обръща подходът към създаването на профил: да бъде разрешено, освен ако е 
потвърдено обратното за вече предвидените случаи. Въвеждането на възможността 
за отказ от създаване на профил завършва рамката от страна на защитата на 
потребителите.

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61а) Защитата на данните още при 
проектирането е много полезно 
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средство, тъй като позволява на 
субекта на данните да контролира 
изцяло защитата на своите 
собствени данни, на информацията, 
която споделя, и на субекта, с който 
я споделя. При разглеждането на 
принципа, както и на защитата на 
данните по подразбиране 
контекстът следва да оказва 
значително влияние върху оценката 
на законността на обработката.

Or. en

Обосновка

Това изменение разяснява изменението на член23, параграф 2. То се отнася за случаи, в 
които субектът на данните има избор да даде съгласието си за система за 
обработка на данни, и в този случай се взема предвид целият диапазон от 
последствия. Така например, при включването в социална мрежа субектът на 
данните следва да приеме определена информация да бъде публично достъпна, за да 
могат останалите ползватели да се свържат с него, докато същото равнище на 
публичност на данните не следва да бъде прието от субект на данни, който иска 
заем.

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Когато даден администратор, който 
не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза и дейностите му 
по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението на тяхното поведение, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита или е малко 
или средно предприятие или
обществен орган или структура, или 
когато администраторът предлага само 
понякога стоки и услуги на такива 

(63) Когато даден администратор, който 
не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза и дейностите му 
по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението на тяхното поведение, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита, или е
обществен орган или структура, или 
когато администраторът предлага само 
понякога стоки и услуги на такива 
субекти на данни. Представителят 
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субекти на данни. Представителят 
следва да действа от името на 
администратора, а надзорният орган 
може да се обръща към него.

следва да действа от името на 
администратора, а надзорният орган 
може да се обръща към него.

Or. en

Обосновка

Размерът на администратора на данните няма влияние върху защитата на субекта 
на данните.

Изменение 18
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 

(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 
предприемането на мерки срещу 
такива икономически загуби и 
социални вреди следва да бъде 
първостепенен и най-значим 
приоритет. След това
администраторът следва да уведоми за 
него надзорния орган без излишно 
забавяне. 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 
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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.

достойнството или на репутацията или 
загуба на пари. В уведомлението към 
надзорния орган 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

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни действията, които са желателни в случай на 
нарушение на неприкосновеността на данните, както и измененията към член 31 и 
член 32.

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) При установяване на подробни 
правила за формата и процедурите, 
приложими за уведомяването за 
нарушения на сигурността на личните 

(69) При оценяване на равнището на 
подробност на уведомяването за 
нарушения на сигурността на личните 
данни, следва да се отдаде 
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данни, следва да се отдаде 
необходимото внимание на 
обстоятелствата, свързани с 
нарушението на сигурността, 
включително дали личните данни са 
били защитени чрез подходящи 
технически мерки за защита, ефективно 
ограничаващи вероятността за измама с 
фалшива самоличност или други форми 
на злоупотреба. Освен това при такива 
правила и процедури следва да се 
отчитат законните интереси на 
правоприлагащите органи в случаи, 
когато ранното разкриване може 
ненужно да попречи при разследването 
на обстоятелствата, свързани с 
нарушението на сигурността.

необходимото внимание на 
обстоятелствата, свързани с 
нарушението на сигурността, 
включително дали личните данни са 
били защитени чрез подходящи 
технически мерки за защита, ефективно 
ограничаващи вероятността за измама с 
фалшива самоличност или други форми 
на злоупотреба. Освен това при такива 
правила и процедури следва да се 
отчитат законните интереси на 
правоприлагащите органи в случаи, 
когато ранното разкриване може 
ненужно да попречи при разследването 
на обстоятелствата, свързани с 
нарушението на сигурността.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва заличаването на член 32, параграф 5.

Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PA\913597BG.doc 21/59 PE496.497v01-00

BG

задължения и задачи независимо. задължения и задачи независимо.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член35, параграф 1б.

Изменение 21
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 на администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се осигури правна 
сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 
администратори и обработващи лични 
данни.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата за „едно гише“ сама по себе си не увеличава съгласуваността. За тази 
цел бяха представени някои изменения в съответните членове, за да се предостави 
отговорността за съгласуваността на Европейския комитет по защита на данните.

Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 105
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(105) За да се гарантира съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент 
навсякъде в Съюза, следва да се създаде 
механизъм за съгласуваност за 
осъществяване на сътрудничество 
между самите надзорни органи и между 
тях и Комисията. Този механизъм 
следва по-специално да се прилага, 
когато даден надзорен орган 
възнамерява да приеме мярка по 
отношение на операциите по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или с наблюдението на 
поведението на такива субекти на 
данни, или които биха могли 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни. Той следва да 
се прилага също така, когато даден 
надзорен орган или Комисията поиска 
въпросът да бъде разгледан чрез 
механизма за съгласуваност. 
Механизмът следва да действа, без да се 
засягат мерките, които Комисията може 
да предприеме в изпълнение на своите 
правомощия съгласно Договорите.

(105) За да се гарантира съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент 
навсякъде в Съюза, следва да се създаде 
механизъм за съгласуваност за 
осъществяване на сътрудничество 
между самите надзорни органи и между 
тях и Комисията. Този механизъм 
следва по-специално да се прилага, 
когато даден надзорен орган 
възнамерява да приеме мярка по 
отношение на операциите по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или с наблюдението на 
поведението на такива субекти на 
данни, или които биха могли 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни. Той следва да 
се прилага също така, когато даден 
надзорен орган или Комисията поиска 
въпросът да бъде разгледан чрез 
механизма за съгласуваност. Освен 
това субектите на данните следва да 
имат право да получат 
съгласуваност, ако считат, че дадена 
мярка на орган по защита на данните 
на определена държава членка не 
изпълнява този критерий.
Механизмът следва да действа, без да се 
засягат мерките, които Комисията може 
да предприеме в изпълнение на своите 
правомощия съгласно Договорите.

Or. en

Обосновка

Изменението въвежда новия член 63а.

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 111



PA\913597BG.doc 23/59 PE496.497v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(111) Всеки субект на данни следва да 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган във всяка държава членка, както и 
право на средства за съдебна защита, 
ако счита, че правата му по настоящия 
регламент са нарушени или когато 
надзорният орган не предприеме 
действия по подадена жалба или не 
предприеме действия, когато такива са 
необходими, за да се защитят правата на 
субекта на данни.

(111) Всеки субект на данни следва да 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган във всяка държава членка, както и 
право на средства за съдебна защита, 
ако счита, че правата му по настоящия 
регламент са нарушени или когато 
надзорният орган не предприеме 
действия по подадена жалба или не 
предприеме действия, когато такива са 
необходими, за да се защитят правата на 
субекта на данни. Ако субектът на 
данните счита, че не е изпълнено 
изискването за съгласуваност, той 
може да внесе жалба в Европейския 
комитет по защита на данните.

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 данни, следва 
да има право да подава жалби до 
надзорен орган или да упражнява 
правото на средства за съдебна защита 
от името на субектите на данни или да 
подава жалби от свое име, независимо 
от жалбата на даден субект на данни, 
когато счита, че е извършено нарушение 
на сигурността на личните данни.

(112) Всяка структура, организация или 
сдружение,  чиято цел е да защитава 
правата и интересите на гражданите, 
следва да има право да подава жалби до 
надзорен орган или да упражнява 
правото на средства за съдебна защита 
от името на субектите на данни или да 
подава жалби от свое име, независимо 
от жалбата на даден субект на данни, 
когато счита, че е извършено нарушение 
на сигурността на личните данни.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение допълва изменението на член 73, параграф 2.

Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

(113) Всяко физическо или юридическо 
лице следва да има право на средства за 
съдебна защита срещу решенията на 
надзорен орган, които го засягат. 
Производствата срещу даден надзорен 
орган следва да бъдат завеждани пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която е установен надзорният орган.

(113) Всяко физическо или юридическо 
лице следва да има право на средства за 
съдебна защита срещу решенията на 
надзорен орган, които го засягат. 
Производствата срещу даден надзорен 
орган следва да бъдат завеждани пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която е установен надзорният орган, 
или пред Европейския комитет по 
защита на данните на основание 
несъгласуваност с прилагането на 
настоящия регламент в другите 
държави членки.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято цел е 
да защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните данни, да 
заведе дело от негово име срещу този 
надзорен орган пред компетентния съд в 

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято цел е 
да защитава правата и интересите на 
гражданите, да заведе дело от негово 
име срещу този надзорен орган пред 
компетентния съд в другата държава 
членка.
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другата държава членка.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се обосновава от изменението на член 73, параграф 2.

Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 120

Текст, предложен от Комисията Изменение

(120) С цел да се засилят и 
хармонизират административните 
санкции за нарушенията на настоящия 
регламент всеки надзорен орган следва 
да има правомощието да санкционира 
административни нарушения. В 
настоящия регламент следва да се 
посочат тези нарушения, както и 
максималния размер на свързаните с тях 
административни глоби, които следва да 
се определят във всеки отделен случай, 
пропорционално на конкретната 
ситуация, по-специално като надлежно 
се отчитат естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението. 
Механизмът за съгласуваност може да 
се използва също така за уреждане на 
различия в прилагането на 
административните санкции.

(120) С цел да се засилят и 
хармонизират административните 
санкции за нарушенията на настоящия 
регламент всеки надзорен орган следва 
да има правомощието да санкционира 
административни нарушения. В 
настоящия регламент следва да се 
посочат тези нарушения, както и 
максималния размер на свързаните с тях 
административни глоби, които следва да 
се определят във всеки отделен случай, 
пропорционално на конкретната 
ситуация, по-специално като надлежно 
се отчитат естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението. С 
цел укрепване на вътрешния пазар 
административните санкции следва 
да бъдат съгласувани във всички 
държави членки. Механизмът за 
съгласуваност може да се използва също 
така за уреждане на различия в 
прилагането на административните 
санкции.

Or. en

Обосновка

Това изменение предвижда изискванията за съгласуваност на административните 
санкции в член 78 и член 79.
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Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 122

Текст, предложен от Комисията Изменение

(122) Обработването на лични данни за 
здравословното състояние като 
специална категория данни, на която се 
полага по-висока защита, често може да 
бъде обоснована от редица основателни 
причини в полза на физическите лица и 
на обществото като цяло, по-специално 
в контекста на осигуряването на 
приемственост при трансграничното 
здравно обслужване. Поради това 
настоящият регламент следва да 
предвижда хармонизирани условия за 
обработването на лични данни за 
здравословното състояние при спазване 
на специални и подходящи гаранции за 
защита на основните права и личните 
данни на физическите лица. Това 
включва правото на физическите лица 
на достъп до техните лични данни за 
здравословното им състояние, например 
данните в техните медицински досиета, 
които съдържат такава информация като 
диагноза, резултати от прегледи, 
становища на лекуващите лекари и 
проведени лечения или извършени 
операции.

(122) Обработването на лични данни за 
здравословното състояние като 
специална категория данни, на която се 
полага по-висока защита, често може да 
бъде обоснована от редица основателни 
причини в полза на физическите лица и 
на обществото като цяло, по-специално 
в контекста на осигуряването на 
приемственост при трансграничното 
здравно обслужване. Поради това 
настоящият регламент следва да 
предвижда хармонизирани условия за 
обработването на лични данни за 
здравословното състояние при спазване 
на специални и подходящи гаранции за 
защита на основните права и личните 
данни на физическите лица. Това 
включва правото на физическите лица 
на достъп – пряко или чрез 
предварително делегирани лица – до 
техните лични данни за здравословното 
им състояние, например данните в 
техните медицински досиета, които 
съдържат такава информация като 
диагноза, резултати от прегледи, 
становища на лекуващите лекари и 
проведени лечения или извършени 
операции.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се позволи достъп до информацията на роднина на 
пациента, преди всичко когато пациентът не е в състояние да взема решения или да 
използва тази информация поради сериозността на заболяването си.

Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 122 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(122а) Специалист, който обработва 
лични данни, засягащи здравето, 
следва да получи, ако това е 
възможно, анонимни данни или данни 
под псевдоним, като информацията 
за идентичността се остави само на 
общопрактикуващия лекар или на 
специалиста, който е поискал 
обработката на тези данни.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да предложи още едно средство за защита на гражданите, 
чиито здравни данни се администрират или обработват от специалист, на когото не 
е необходимо да знае идентичността на субекта на данните.

Изменение 30
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) предлагането на стоки и услуги на 
такива субекти на данни в Съюза, 
включително услуги, предоставяни без 
финансови разходи за лицето, или;

Or. en

Обосновка

Това допълнение помага да бъде изяснено, че целта, която се преследва, не е от 
значение за прилагането на настоящия регламент и че при услуги, които не целят 
печалба или са безплатни, другите участници имат същите задължения, в случай че 
са валидни подобни условия.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1
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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 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; С 
цел да се определи дали едно лице 
може да бъде идентифицирано, следва 
да се отчитат:
а) средствата, за които с основание се 
може да се предполага, че биха били 
използвани от администратора или 
от всяко друго физическо или 
юридическо лице, което получава 
достъп до данните за 
идентифициране на такова лице, и
б) мерките, които администраторът 
или обработващият личните данни е 
приложил за предотвратяване на 
пълното идентифициране на 
физическото лице чрез 
информацията.
Физическо лице може да бъде 
„идентифицирано непряко“, когато 
обработваните данни позволяват на 
администратора само да 
индивидуализира едно лице от друго и 
той не може да провери 
идентичността на това лице.

Or. en

Обосновка

Определението, предложено от Комисията, е твърде широко. По-конкретната 
формулировка на средствата спомага за изясняването на въпроса.
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Изменение 32
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 
информация, свързана с даден субект на 
данни, който може да бъде 
идентифициран;

Or. en

Обосновка

Стесняването на определението увеличава правната сигурност и избягва ненужно 
натоварване на администраторите на данни, които не са от пряко значение за 
субекта на данните.

Изменение 33
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, 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;
под „ясно потвърждаващо действие“ 
се разбира всяко еднозначно действие, 
което е резултат от определен избор 
и предполага задължителна 
обработка на данни за цялостното си 
изпълнение;

Or. en

Обосновка

Когато обработката на лични данни е задължителна за предоставянето на стока 
или услуга, искането на такава стока или услуга може да се счита за изрично 
указание на желанието.
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Изменение 34
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 мястото на което на
администраторът или 
обработващият лични данни са 
установени 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 или обработващ 
лични данни в Съюза.

Or. en

Обосновка

Същото определение следва да се отнася за обработващите лични данни, както и 
блокове за управление, ако обработващият лични данни има пряка връзка със субекта 
на данните.

Изменение 35
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 14 години;
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Or. en

Обосновка

Всяко лице на възраст под 18 години вече е непълнолетно лице. Като се има предвид 
силната склонност към използването на технологии от по-младите поколения, трябва 
да се прави разлика между деца и непълнолетни, когато последните, ако са подходящо 
информирани, имат различни проблеми в сравнение с първите. Ако се преструваме, че 
непълнолетните в горната възрастова група не използват онлайн услуги, означава да 
направим регламента неприложим, докато националните закони за офлайн 
приложения имат действие по отношение на отговорността, която се поема от 
непълнолетните.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 37
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 

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 
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неговото оттегляне. неговото оттегляне. Ако съгласието е 
все още необходимо за изпълнението 
на договор, неговото оттегляне 
предполага желание за прекратяване 
на договора.

Or. en

Обосновка

Дългосрочните договори (напр. застраховки живот) може да бъдат неизпълними при 
оттегляне на съгласието. Това по-подробно обяснение е необходим,  за да бъде 
субектът на данните наясно с последствията от своя избор.

Изменение 38
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.

Всяко извършено в съответствие с 
членове 16 и 17 коригиране или 
заличаване се отнася за  всеки 
получател, на когото данните са били 
разкрити без влиянието на субекта на 
данните .

Or. en

Обосновка

Продажба на база данни на трета страна не освобождава администратора на данни 
от изпълнение на неговите задължения. Ако вместо това субектът на данните 
доброволно или съзнателно е прехвърлил информация чрез администратора на данни, 
последният не носи по-нататъшна отговорност.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, в момента на 
тяхното записване или в разумен срок 

б) когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, в момента на 
тяхното записване или в разумен срок 
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след събирането им, като се отчитат 
конкретните обстоятелства, при които 
данните са събрани или обработени по 
друг начин, или, когато се предвижда те 
да бъдат разкрити пред друг получател
— не по-късно от датата, на която 
данните се разкриват за първи път.

след събирането им, като се отчитат 
конкретните обстоятелства, при които 
данните са събрани или обработени по 
друг начин, или, когато се предвижда те 
да бъдат разкрити пред друг получател; 
не по-късно или от датата, на която 
данните се разкриват за първи път, или 
от датата, на която се обработват 
за първи път, според това, кое 
настъпва първо.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на тази информация представлява допълнителна мярка за сигурност 
за субекта на данни. Ето защо не може да има нито обработка, нито разкриване, 
преди да бъде завършен.

Изменение 40
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, които служат единствено 
за целите на член 83, не се събират от 
субекта на данните и предоставянето на 
такава информация се окаже 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия; или

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба следва пряко от член 11, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, но без 
това конкретизиране би довела до пропуск в защитата на потребителите. 
Настоящото изменение възстановява съответствието между първоначалните 
намерения и формулировката на текста.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 14 - 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 
критериите за категориите 
получатели, посочени в параграф 1, 
буква е), изискванията за 
уведомяването относно 
потенциалния достъп, посочен в 
параграф 1, буква ж), критериите за 
необходимата допълнителна 
информация, посочена в параграф 1, 
буква з), за конкретните сектори и 
особените ситуации на обработване 
на данни, както и условията и 
подходящите гаранции за 
изключенията, определени в параграф 
5, буква б). Когато прави това, 
Комисията взема целесъобразни 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни и времето на събиране;

Or. en

Обосновка

Това добавя яснота и помага на субекта на данни да се провери дали наистина е било 
дадено съгласие. От друга страна се създава по-малка тежест за администратора на 
данни да докаже обстоятелства на съгласието.
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Изменение 43
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) при поискване и безплатно, 
администраторът на данни  също 
така осигурява доказателство за 
законосъобразност на обработването 
в разумен срок;

Or. en

Обосновка

Ако администраторът на лични данни предоставя това доказателство директно на 
субекта на данните, следва да намалее броят на съдебните искове.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 15 - 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 
съобщаване на субекта на данни на 
съдържанието на личните данни, 
посочени в параграф 1, буква ж).

заличава се

Or. en

Обосновка

Това допълнение не е необходимо.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 17 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Право „да бъдеш забравен“ и право на
заличаване

Право на заличаване

Or. en

Обосновка

Заглавието, предложено от Комисията, е подвеждащо.

Изменение 46
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 прехвърлил личните данни
или ги е направил обществено 
достояние без да бъде изрично 
инструктиран за това от субекта на 
данните, той предприема всички 
разумни 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

Обосновка

Тази разпоредба цели особено прехвърлянето на данни, които са предмет на искане за 
заличаване. Трябва да бъде ясно, че, ако субектът на данните ги направи обществено 
достояние или даде указания на администратора на данни да го направят или е го 
направи чрез администратора, отговорността се носи от субекта на данните. От 
друга страна  администраторът е отговорен за прилагане на настоящата 
разпоредба и за данни, които са били доброволно прехвърлени или предоставени на 
трети страни, които нямат връзка с субекта на данните.
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Изменение 47
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на:

заличава се

a) критериите и изискванията за 
прилагането на параграф 1 за 
конкретните сектори и в особените 
ситуации на обработване на данни;
б) условията за заличаването на 
връзки, копия или реплики на личните 
данни от обществено достъпни 
съобщителни услуги, както е 
посочено в параграф 2;
в) критериите и условията за 
ограничаване на обработването на 
лични данни, както е посочено в 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Изглежда, че не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 48
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 

заличава се
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разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

След като форматът е преносим, пазарът може да го осигури без намеса на 
Комисията.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Когато обработваните данни 
поне частично, нямат значение за 
засегнатото лице, задълженията, 
произтичащи от настоящия член, не 
се прилагат, 

Or. en

Обосновка

Някои данни, веднъж предлагани, са интересни единствено за администратора (напр. 
данните, обработени за проверка на кредитната надеждност или за потребителско 
поведение, събирани от търговските вериги чрез карти за лоялни клиенти) и тяхното 
разпространение сред конкуренти, може да се окаже вредно. Субектът на данните 
има право на достъп, но без да се включва преносимост.

Изменение 50
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, 
съхранява или да обработва по друг 
начин съответните лични данни.

Or. en
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Обосновка

Съхраняването на необработваеми данни струва скъпо на администратора и е опасни 
за субекта на данните, в случай че базата данни е достъпна за неупълномощени 
страни. Това е само с цел конкретизиране.

Изменение 51
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Подходът се отклонява от отрицателно мнение за профилирането, което е много 
полезно в търговията,  финансовите услуги, така и за персонализирането на стоки и 
услуги. Настоящият параграф трябва да бъде отменен, за да се промени подходът и 
да се позволи профилиране, с изключение на случаите, когато може да има последици 
уточнени по-късно.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

разпоредби на настоящия регламент,  
мярка, която води до правни 
последици за дадено лице или сериозно 
засяга това лице, като се основава 
единствено на автоматизирана 
обработка, предназначена за оценка 
на някои лични аспекти, свързани с 
това лице или за анализ или за да се 
предвидят по-конкретно 
характеристики на лицето относно 
работа, икономическо положение, 
местоположение, здравеопазване, 
лични предпочитания, надеждност 
или поведение, е законно само ако 
обработването:

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

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, в членове 15 и 16.

Or. en

Обосновка

Промяна на подхода, профилиране, се разрешава, ако субектът на данните е наясно с 
това, както и ако има възможност за достъп до използваната информация (чл. 15) и 
може да я промени, ако е погрешна (чл. 16).

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Текстът е вече достатъчно ясни и не е необходимо допълнително да се уточнява.

Изменение 55
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 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. Също така тези механизми 
гарантират, че по подразбиране личните 
данни не са достъпни за неограничен 
брой физически лица, освен ако е това 
е обосновано съгласно член 6.

Or. en

Обосновка

Този член е силно повлияна от делото „Linqvist“. Въпреки това съществуват случаи, в 
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които достъпността на някои данни от неопределен брой хора е обоснован от закона 
( напр. рождената дата на кандидатите за изборни постове) или от предоставяните 
услуги (напр. социалните мрежи). В зависимост от случаите, количеството на 
достъпна информация може да бъде по-голямо или по-малко.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните. Когато липсва или когато 
такова решение не е достатъчно 
ясно, субектът на данни може да 
упражни своите права спрямо някой 
от администраторите и те носят 
еднаква отговорност.

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя на субекта на данните повече защита в този конкретен 
случай.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; or

заличава се

Or. en
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Обосновка

Дружество, което действа като администратор на личните данни на европейските 
на субектите на данни, трябва да бъде пряко отговорно пред Европейския орган. Дали 
то е микро-, малко- или средно предприятие няма значение в този контекст.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 26 - 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това конкретизиране не е необходимо. Трансфери в рамките на групата вече са 
предвидени в друга част от настоящото предложение.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган и в 
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електронен формат, на субекта на 
данни.

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави политика за защита на личните данни както на субекта на 
данните, така и на националния надзорен орган.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Размерът на администратора на данните няма значение за защитата на данните.

Изменение 61
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
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Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 62
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

След изтичането на данни, приоритет следва да бъде предприемането на подходящи 
мерки за намаляване на щетите. Изрично упоменат срок измества приоритета към 
уведомлението.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член
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Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.

и член 30. Документацията съдържа 
единствено информацията, необходима 
за тази цел.

Or. en

Обосновка

Администраторът на данните трябва да докаже, че той е предприел всички 
възможни разумни  мерки, за да се избегнат с пробивите в защитата на данни, освен  
да покаже, че е действал правилно след изтичането на данни.

Изменение 64
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

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
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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.

повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, или когато 
намесата на субекта на данните 
може да решително смекчи 
евентуалните неблагоприятни 
последици от нарушението на 
сигурността на личните данни, 
администраторът, заедно с други 
спешни мерки и преди да подаде 
уведомлението по член 31, съобщава на 
субекта на данните за нарушението на 
сигурността на личните данни без 
излишно забавяне.

Or. en

Обосновка

Налице са случаи, при които сътрудничеството на субекта на данните е от основно 
значение за намаляване на неблагоприятните въздействия от нарушаване на 
защитата на данни. Например, ако номер на кредитна карта бъде откраднат, 
субектът на данните е единственият оправомощен, който да отдели правомерните 
от неправомерните плащания. Следователно сътрудничеството му е дори по-важно, 
отколкото уведомяването на надзорния орган. Добавяне на такива случаи и даването 
на приоритет за тях, придобива голямо значение.

Изменение 66
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

Or. en
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Обосновка

Органът за защита на данните, в оценката на въздействието, притежава всяка 
необходими информация, за да може да се прецени дали последствията от нарушение 
на данни могат да повлияят неблагоприятно на личните данни и неприкосновеността 
на личната сфера на субекта на данните.

Изменение 67
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; or

заличава се

Or. en

Обосновка

Размерът на администратора на данни и обработващия данните не оказва 
въздействие върху защитата на личните данни на засегнатото лице.

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

След заличаване на буква б) от параграф 1, от настоящият параграф повече няма 
смисъл.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 35 - параграф 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 37 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.
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Изменение 71
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

a) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, 
юридически прецеденти, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. en

Обосновка

В някои държави прецедентите решения на съдилищата имат високо значение (напр. 
държавите с обичайно право).

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 41 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз списък на 
тези трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз и на 
неговата уебстраница списък на тези 
трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.
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Or. en

Обосновка

Уебсайтът улеснява актуализирането и  в много от случаите, откриването.

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Не е разумно да претоварва Комисията с такива задачи, които могат да бъдат по-
ефективно изпълнени от Европейския съвет за защита на данните.

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 63 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 63 a
Процедура за обжалване

Без да се засягат компетенциите на 
съдебната система на държавите 
членки и на Съюза, Европейският 
комитет по защита на данните 
може да издава задължителни 
становища, ако:
a) субектът на данните или 
администраторът на данни 
обжалват въз основа на 
непоследователно прилагане на 
настоящия регламент във всички 
държави членки и
б) Механизмът за съгласуване, описан 
в член 58 — 63 не е успял да осигури 
постигането на съгласие от 
обикновено мнозинство на членовете 
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на Европейският комитет по защита 
на данните.
Преди издаване на подобно 
становище, Европейския комитет по 
защита на данните следва да взема 
предвид всяка информация, която 
компетентният орган за защита на 
данните знае, като се включва и 
гледната точка на заинтересованите 
страни.

Or. en

Обосновка

Независимо от компетентността на Органа за защита на данните в страната на 
установяване, необходима е допълнителна мярка, за да се гарантира съгласуваност в 
целия единен пазар за малко вероятния случай на мярка, която е толкова 
противоречива, че  целият механизъм за съгласуване не е успял да постигне широк 
консенсус.

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дава становища относно 
проекторешенията на надзорните органи 
по силата на механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57;

г) дава становища относно 
проекторешенията на надзорните органи 
по силата на механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57 и в 
член 63а;

Or. en

Обосновка

Това изменение съвпада с новия член 63а.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 73 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 2. Всяка структура, организация или 
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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.

сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на
гражданите 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

Обосновка

Предложението на Комисията е прекалено стеснено. Като се разшири броят на 
участниците, които имат право да подават жалби, се гарантират правата на 
субектите на данни.

Изменение 77
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. Без да се засяга процедурата, 
описана в член 63а, всяко физическо 
или юридическо лице има право на 
средства за правна защита срещу 
решенията на надзорен орган, които го 
засягат.

Or. en

Обосновка

Това изменение съвпада с новия член 63а.

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 78 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, които се 
налагат при нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент, и вземат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение, 
включително в случаите, когато 
администраторът не е изпълнил 
задължението си да определи 
представител. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

1. Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, които се 
налагат при нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент, и вземат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение, 
включително в случаите, когато 
администраторът не е изпълнил 
задължението си да определи 
представител. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
съгласувани, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Обосновка

Санкциите трябва да се прилагат последователно за целия Европейски съюз.

Изменение 79
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, съгласувани, 
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.



PA\913597BG.doc 55/59 PE496.497v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Административните санкции трябва да се прилагат последователно в целия 
Европейски съюз.

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент и 
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква з) обработването на лични данни 
за здравословното състояние трябва да 
се основава на правото на Съюза или на 
правото на държава членка, в което са 
предвидени подходящи и специални 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните, и да е 
необходимо:

1. В рамките на настоящия регламент и 
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква з) обработването на лични данни 
за здравословното състояние трябва да 
се основава на правото на Съюза или на 
правото на държава членка, в което са 
предвидени подходящи, съгласувани и 
специални мерки за гарантиране на 
законните интереси на субекта на 
данните, и да е необходимо:

Or. en

Обосновка

Добавянето на изискването за съгласуваност позволява по-малка степен на свобода в 
законите на държавите членки, като се има предвид целта за единния пазар.

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 81 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 

заличава се
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параграф 1.

Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 83 - 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 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществува необходимост от допълнително конкретизиране.

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 84 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за разпоредбите, приети 
съгласно параграф 1, най-късно до 
датата, посочена в член 91, параграф 2, 
и я уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за разпоредбите, приети 
съгласно параграф 1, с цел Комисията 
да провери съгласуваността с 
разпоредбите на останалите 
държави членки, най-късно до датата, 
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посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Or. en

Обосновка

Единният пазар се нуждае от съгласувано прилагане на настоящия регламент.

Изменение 84
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 8, параграф 3, 
член 9, параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 20, параграф 5, член 23, параграф 
3, член 30, параграф 3, член 33, 
параграф 6, член 34, параграф 8, член 
39, параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, параграф 7
и член 82, параграф 3, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се вземат предвид измененията, които заличават тези правомощия. 
Там, където е направена поправка на параграфа, който се посочва, е открита 
печатна грешка.
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Изменение 85
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, 
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 12, параграф 5, член 
20, параграф 5, член 23, параграф 3, 
член 30, параграф 3, член 33, параграф 
6, член 34, параграф 8, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, член 
44, параграф 7, член 79, параграф 7 и
член 82, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или 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

Обосновка

Това изменение допълва измененията за заличаване на това правомощие. Там, където
е направена поправка на посочения член, е открита печатна грешка.

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 86 - параграф 5
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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 
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.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 20, параграф 5, член 
23, параграф 3, член 30, параграф 3, 
член 33, параграф 6, член 34, параграф 
8, член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, член 
79, параграф 7 и член 82, 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.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се постигне ефективност на измененията, които 
заличават правомощията, посочени в началото на члена.


