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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 25 януари 2012 г. Европейската комисия представи всеобхватна реформа на 
правилата на ЕС за защита на данните. Целта на предложения регламент е 
хармонизиране на правата на неприкосновеност на личния живот в интернет и 
гарантиране на свободното движение на такива данни в рамките на Европейския съюз.

Освен това предложеният регламент има за цел:

 да адаптира защитата на данните спрямо новите изисквания в света на 
цифровите технологии, като се има предвид, че настоящите разпоредби са 
приети преди 17 години, когато по-малко от 1 % от европейците са използвали 
интернет;

 да предотврати съществуващите различия в прилагането на правилата от 1995 г. 
от страна на различните държави членки и да гарантира, че основните права на 
защита на личните данни се прилагат по еднакъв начин във всички области на 
дейност на Съюза;

 да засили доверието на потребителите в онлайн услугите посредством по-добра 
информация относно правата и защитата на данните чрез въвеждането на право 
на коригиране, право „да бъдеш забравен“ или право на заличаване, право на 
преносимост на данните и право на възражение;

 да стимулира цифровия единен пазар, като се намали сегашната разпокъсаност 
и административните тежести, и като цяло — да изиграе важна роля в 
стратегията „Европа 2020“. 

В сравнение със съществуващата Директива 95/46/ЕО предложеният регламент 
въвежда задължително длъжностно лице по защита на данните за публичния сектор, а в 
частния сектор — за големите предприятия с персонал над 250 души и за 
предприятията, чиято основна дейност е свързана с обработването на лични данни.

Внесени са също така подобрения относно предаването на лични данни на трети 
държави или международни организации.

С настоящото предложение се създава Европейският комитет по защита на данните и се 
предвиждат санкции, глоби и право на обезщетение в случай на нарушение на 
регламента. 

Докладчикът по принцип подкрепя основните цели на предложението на Комисията.

Предложените промени следва да допринесат за избягването на административните 
тежести за предприятията, особено за онези предприятия, които са възприели принципа 
на отговорност за защитата на личния живот, както и за гарантирането на определено 
ниво на гъвкавост по отношение на някои разпоредби на регламента, по-специално на 
тези, които са свързани с механизма за отчетност и уведомяване на надзорния орган. 
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Някои определения и аспекти на оригиналния текст също така трябва да бъдат 
изяснени, уточнени спрямо контекста и опростени. 

Докладчикът предпочете по-скоро качествен, а не количествен подход към защитата на 
личните данни, насочен към корпоративното управление въз основа на гореспоменатия 
принцип на отчетност, пред предоверяването на процедурите по получаване на 
съгласие или на процедурите по изготвяне на бюрократична документация, които все 
пак също играят роля при защитата на данни. 

Също така е важно да се постави акцент върху ролята на техническите решения, като 
например неприкосновеност на личния живот още при проектирането, използване на 
псевдоним и анонимност на данните, като се наблегне на защитата на чувствителните 
данни и на целенасочените мерки за привеждане в съответствие.

Докладчикът иска да подчертае, че е важно да се избягват непредвидени последици, 
които могат окажат отрицателно въздействие върху области като свободата на печата, 
здравните изследвания, борбата с финансовата престъпност, борбата с измамите в 
спорта и иновациите при изпълнението на интелигентни енергийни мрежи и 
интелигентни транспортни системи.

Друг аспект на предложението се отнася до значителния брой делегирани актове. 
Докладчикът счита, че използването на делегирани актове е прекомерно и предлага по-
голямата част от тях да бъде премахната.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и по-специално членове 7 и 8 от нея,

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и по-специално член 8 от нея,

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Свободата на изразяване и 
информация е основно право съгласно 
член 11 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Това право 
включва свободата да се отстоява 
собственото мнение, да се получават 
и разпространяват информация и 
идеи без намесата на обществените 
органи и независимо от границите. 
Следва да се зачитат свободата и 
плурализмът на медиите.

Обосновка

Следва да се направи изрично позоваване на свободата на информация и на правото на 
свободно изразяване, които са основни права в Европейския съюз съгласно член 11 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот на отделния индивид следва да 
бъде изходната точка при боравенето 
с лични данни в публичните регистри.

Изменение 5
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Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Принципите за свободен достъп 
до информация, които 
характеризират държавите членки в 
техните конституционни традиции, 
не следва да бъдат нарушавани, а 
същевременно свободата на 
изразяване и свободата на печата, 
както са заложени в конституциите 
на държавите членки, следва да 
бъдат гарантирани.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Бързото технологично развитие и 
глобализацията изправиха защитата на 
личните данни пред нови 
предизвикателства. Забележително 
нарасна мащабът на обмена и 
събирането на данни. Технологиите 
позволяват на частните дружества и 
публичните органи да използват лични 
данни в безпрецедентни мащаби, за да 
упражняват дейността си. Хората все 
по-често предоставят лична информация 
в публичното и световното 
пространство. Технологиите 
преобразиха както икономическия, така 
и социалния живот, като това налага да 
бъде улеснено още повече свободното 
движение на данни в Съюза и 
предаването на данни до трети държави 
и международни организации, като 
същевременно се гарантира високо 
ниво на защита на личните данни.

(5) Бързото технологично развитие и 
глобализацията изправиха защитата на 
личните данни пред нови 
предизвикателства. Забележително 
нарасна мащабът на обмена и 
събирането на данни. Технологиите 
позволяват на частните дружества и 
публичните органи да използват лични 
данни в безпрецедентни мащаби, за да 
упражняват дейността си. Хората все 
по-често предоставят лична информация 
в публичното и световното 
пространство. Технологиите 
преобразиха както икономическия, така 
и социалния живот, като това налага по-
добри правни гаранции, които да 
улеснят свободното движение на данни 
в Съюза и предаването на данни до 
трети държави и международни 
организации, като се гарантира високо 
ниво на защита на личните данни.
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Обосновка

Макар че регламентът има две цели – да защити личните данни и да позволи 
свободното движение на данни в Съюза, първата цел следва да бъде подчертана по-
ясно, тъй като това е основно право.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Наред с други технологии, 
изчисленията в облак имат 
потенциала да преобразят 
европейската икономика, при условие 
че се приложат подходящи мерки за 
сигурност и защита на данните. За да 
се гарантира най-висока степен на 
сигурност на личните данни, е от 
съществено значение разбирането на 
правата и задълженията на 
администраторите на данни и на 
обработващите данни в рамките на 
настоящия регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

правилата за защита на основните права 
и свободи на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни.

Обосновка

Теоретично правилата за обработване на данните вече са „еквивалентни“ във всички 
държави членки. Неуспехът на този подход е логичното основание за това, 
предложеният акт да бъде регламент. Съображението следва да отразява адекватно 
тази концепция.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 16, параграф 2 от Договора 
се възлага мандат на Европейския 
парламент и Съвета да установят 
правилата относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, както и 
правилата, засягащи свободното 
движение на лични данни.

(10) В член 16, параграф 2 от Договора 
се възлага мандат на Европейския 
парламент и Съвета да установят 
правилата относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
страна на институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
както и от държавите членки, при 
извършване на действия, попадащи в 
приложното поле на правото на 
Съюза, както и правилата, засягащи 
свободното движение на лични данни.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 

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

оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
Когато е очевидно необходимо, и без 
да се излагат на риск защитата на 
личните данни или принципите на 
вътрешния пазар, с цел да се отчете 
особеното положение на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия в регламента са 
включени редица дерогации. Освен това 
институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент, като се 
консултират със засегнатите 
страни, и също така да вземат 
предвид принципа „мисли първо за 
малките“, така че интересите на 
микропредприятията, на малките и 
на средните предприятия да бъдат 
отчетени на много ранен етап от 
разработването на политиките. 
Разбирането на понятието за 
микропредприятия, малки и средни 
предприятия следва да се основава на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица, и по-
специално предприятия, установени 
като юридически лица, включително 
наименованието и правната форма на 
юридическото лице и координатите за 
връзка на юридическото лице, никое 
лице не следва да търси защита по 
силата на настоящия регламент. Това 
следва да се прилага и когато 
наименованието на юридическото 
лице съдържа имената на едно или 
повече физически лица.

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица и по-
специално предприятия, установени 
като юридически лица, включително 
наименованието и правната форма на 
юридическото лице и координатите за 
връзка на юридическото лице, следва 
също така всяко лице да може да 
търси защита по силата на настоящия 
регламент.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Настоящият регламент не е 
изолиран от останалите 
законодателни актове на Съюза. 
Ограниченията в отговорността в 
директивата за електронната 
търговия имат хоризонтална 
структура и следователно са 
приложими към цялата информация. 
Настоящият регламент определя
какво съставлява нарушение на 
защитата на данните, докато 
директивата за електронната 
търговия определя условията, според 
които доставчикът на информация 
носи отговорност за нарушения на 
законодателството от трета 
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страна.

Обосновка

Необходимо е в съображение допълнително да се обяснят причините за позоваване на 
ограниченията в отговорността в директивата за електронната търговия.

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат само по 
отношение на конкретна информация, 
която се отнася до идентифицирано 
лице или лице, което може да бъде 
идентифицирано. За да се определи дали 
дадено лице може да бъде 
идентифицирано, следва да се вземат 
предвид: i) само онези средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
физическо или юридическо лице за 
идентифицирането на даденото 
физическо лице, и ii) вероятността 
дадено лице да бъде идентифицирано. 
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 от 
данните, като се отчитат изцяло 
технологичните достижения и 
тенденции.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Настоящият регламент 
признава, че представянето на данни 
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под псевдоним е от полза за всички 
субекти на данни, тъй като по 
дефиниция личните данни се 
изменят, така че те сами по себе си 
не могат да се свържат със субект на 
данни без използването на 
допълнителни данни. Поради това 
администраторите се насърчават да 
прилагат практиката на представяне 
на данните под псевдоним.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 25
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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 
недвусмислено по всеки подходящ 
начин в контекста на предлагания 
продукт или услуга, 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.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Настоящият регламент 
признава, че представянето на 
данните под псевдоним може да 
спомогне за свеждане до минимум на 
рисковете за неприкосновеността на 
личния живот на субектите на 
данни. При условие че 
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администраторът представи 
данните под псевдоним, такова 
обработване се счита за оправдано 
като законен интерес на 
администратора в съответствие с 
член 6, параграф 1, буква е).

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните, информацията относно 
регистрацията на физическото лице за 
целите на предоставянето на здравно 
обслужване; информация за плащанията 
или за правото на ползване на здравно 
обслужване от лицето; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; информация, получена в 
резултат от изследването или прегледа 
на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични 
проби; или всякаква информация 
относно например заболяване, 
увреждане, риск от заболяване, 
медицинска история, клинично лечение 
или текущото физиологично или 
биомедицинско състояние на субекта на 
данните, независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички лични данни, 
свързани със здравословното състояние 
на субекта на данните, включително 
генетична информация; информацията 
относно регистрацията на физическото 
лице за целите на предоставянето на 
здравно обслужване, всякаква 
информация за лицето, събрана в хода 
на предоставянето на здравно 
обслужване на това лице; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; лични данни, получени в 
резултат от изследването или прегледа 
на част от тялото, на телесно вещество 
или биологична проба; идентифициране 
на дадено лице като доставчик на 
здравно обслужване на физическото 
лице; или всякаква информация относно 
например заболяване, увреждане, риск 
от заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
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диагностично изследване.

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Когато даден администратор или 
обработващ лични данни има няколко 
места на установяване в Съюза, 
включително, но не само, в случаите, 
когато администраторът или 
обработващият лични данни е група 
от предприятия, за целите на 
настоящия регламент основното 
място на установяване на 
администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
не следва да зависи от това дали 
обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 
на установяване“.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Дадена група предприятия следва 
да обхваща контролиращо предприятие 
и контролираните от него предприятия, 
като контролиращото предприятие 
следва да бъде предприятие, което може 
да упражнява доминиращо влияние 
върху другите предприятия въз основа 
на това, че има например право на 
собственост или финансово участие, или 
въз основа на правилата за неговото 
управление или правомощието да 
прилага правила за защита на личните 
данни.

(28) Дадена група предприятия следва 
да обхваща контролиращо предприятие 
и контролираните от него предприятия, 
като контролиращото предприятие 
следва да бъде предприятие, което може 
да упражнява доминиращо влияние 
върху другите предприятия въз основа
на това, че има например право на 
собственост или финансово участие, или 
въз основа на правилата за неговото 
управление или правомощието да 
прилага правила за защита на личните 
данни. Дадена група предприятия 
може да определи едно единствено 
основно място на установяване в 
Съюза.

Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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. Такава защита е 
особено важна в контекста на 
социалните мрежи, където децата 
следва да са наясно с идентичността 
на хората, с които общуват. За да се 
определи кога едно физическо лице е 
дете, регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето. Позоваването на закрилата на 
детето в настоящия регламент не 
следва да се разбира като негласно 
указание, че защитата на личните 
данни на възрастните следва да се 
разглежда с по-малко внимание, 
отколкото ако позоваването не беше 
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включено.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

законосъобразно, личните данни следва 
да бъдат обработвани въз основа на 
едно от законните основания, 
установени със закон или в настоящия 
регламент, или в друг закон на Съюза 
или на държава членка, посочен в 
настоящия регламент.

Обосновка

Настоящото изменение поощрява целесъобразното използване на съгласието наравно 
с другите основания за законно обработване на данни, посочени в член 6.

Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато обработването се извършва 
въз основа на съгласието на субекта на 
данни, администраторът следва да носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данни е дал съгласието си за операцията 
по обработване. По-специално в случай 
на писмена декларация по друг въпрос с 
гаранциите следва да се гарантира, че 
субектът на данни е информиран за 
това, че дава съгласието си и в каква 
степен го дава.

(32) Когато обработването се извършва 
въз основа на съгласието на субекта на 
данни, администраторът следва да носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данни е дал съгласието си за операцията 
по обработване. По-специално в случай 
на писмена декларация по друг въпрос с 
гаранциите следва да се гарантира, че 
субектът на данни е информиран за 
това, че дава съгласието си и в каква 
степен го дава. За да се спази 
принципът за свеждане до минимум 
на данните, тежестта на доказване 
не следва да се разбира нито като 
изискване на положително 
идентифициране на субектите на 
данни, освен ако е необходимо, нито 
като причина за обработване на 
повече данни, отколкото иначе би бил 
случаят.

Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Не е задължително съгласието 
да бъде основният или най-
предпочитаният начин за 
узаконяване на обработването на 
лични данни. Използването на 
съгласието в подходящата ситуация 
е от решаващо значение, но то следва 
да се прилага като законно основание 
за обработване на данни само когато 
субектът на данните може по лесен и 
логичен начин да предостави и да 
оттегли своето съгласие. Когато се 
използва в неподходяща ситуация, 
съгласието губи своята стойност и 
ненужно натоварва субекта на 
данните. Например, съгласието не е 
целесъобразно, когато обработването 
е необходимо за услуга, която 
потребителят е поискал, или когато 
субектите не могат да откажат да 
дадат съгласието си, без това да се 
отрази на оказваната услуга. В тези и 
други случаи администраторите на 
данни следва да се стремят да 
гарантират законосъобразността на 
обработването въз основа на друго 
законно основание.

Обосновка

Това изменение привежда текста в съответствие със Становище 15/2011 на 
работната група по член 29 относно понятието „съгласие“ (стр. 10), като се 
подчертава идеята, че съгласието може да бъде безполезно или дори вредно за 
защитата на неприкосновеността на личния живот, когато се използва прекомерно, 
особено в сферата на информационните услуги.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да (34) Съгласието не следва да 
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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.

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. 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.

Обосновка

Даването на съгласие за обработване на данни в контекста на трудово 
правоотношение не следва да се поставя под въпрос като цяло, тъй като често 
такова се дава, когато се отнася до области, в които е в интерес именно на 
съответния служител да даде разрешение за обработване на личните си данни.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Задачи, изпълнявани в 
обществен интерес или при 
упражняване на официални 
правомощия, включват 
обработването на лични данни, 
необходими за управлението и 
функционирането на тези органи.

Обосновка

Необходимо е допълнително да се укаже какво точно може да обхваща законовото 
задължение, изпълнението на задачи в обществен интерес или упражняването на 
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публични правомощия.

Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) Законните интереси на даден 
администратор или на трета страна 
или страни, в чийто интерес се 
обработват данните, могат да 
предоставят правно основание за 
обработването, при условие че 
интересите или основните права и 
свободи на съответния субект на данни 
нямат преимущество. С цел 
гарантиране на яснота Европейският 
комитет по защита на данните 
следва да подготви подробни насоки 
относно възможното определение за 
„законни интереси“. За 
обработването е необходима 
внимателна оценка, особено когато 
субектът на данните е дете, като се има 
предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването безплатно. За да се 
гарантира прозрачността, 
администраторът следва да бъде 
задължен изрично да информира 
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.
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Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, като например
когато обработването е необходимо за 
исторически, статистически или научни 
цели. Ако другата цел не е съвместима с 
първоначалната, за която са събрани 
данните, администраторът следва да 
получи съгласието на субекта на 
данните за тази допълнителна цел. Във 
всеки случай, прилагането на 
принципите, установени с настоящия 
регламент, и по-специално 
информирането на субекта на данните 
относно тези други цели, следва да 
бъдат гарантирани.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) Обработването на данни в 
строго необходимата степен, с цел да 
се гарантира, че предприятията за 
електричество или природен газ или 
операторите на разпределителни 
системи, така, както са определени в 
Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО, 
могат да отговорят на системните, 
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мрежовите или оперативните 
потребности или да се гарантира 
осъществяване на програми за 
оптимизация на потреблението, 
енергийно управление или енергийна 
ефективност, следва да бъде 
позволено, при условие че 
електрическите или газовите 
предприятия или операторите на 
разпределителни системи са 
задължили с договор обработващия 
данни да изпълнява предвидените в 
настоящия регламент изисквания.

Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си съгласие 
за това. Дерогации от тази забрана 
следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 
да се позволи упражняването на 
основните свободи.

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде информираното си 
съгласие за това. Дерогации от тази 
забрана следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 
да се позволи упражняването на 
основните свободи на въпросните 
субекти на данни.

Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира дадено физическо 
лице, администраторът на данни не 
следва да е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент. 
В случай на искане за достъп 
администраторът следва да има право да 
поиска от субекта на данни повече 
информация, която да му позволи да 
намери личните данни, които лицето 
търси.

(45) Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира дадено физическо 
лице, администраторът на данни не 
следва да е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент. 
В случай на искане за достъп 
администраторът следва да има право да 
поиска от субекта на данни повече 
информация, която да му позволи да 
намери личните данни, които лицето 
търси. Администраторът не следва да 
се позовава на възможна липса на 
информация, за да отхвърли искане за 
достъп, когато тази информация 
може да бъде предоставена от 
субекта на данни, с цел да направи 
възможен такъв достъп.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 34
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 без 
съгласието или подновяването на 
съгласието на субекта на данните, 
субектът на данните следва да бъде 
информиран, когато данните се 
разкриват за първи път на получателя, 
ако субектът на данните поиска тази 
информация.

Обосновка

Ако данните се разкриват законно на друг получател, не следва да се налага 
установяването на постоянно повтарящ се процес на информиране на субекта на 
данните. Това може да доведе до нежелани последици, като например субектът на 
данните да оттегли съгласието си за законно обработване или дори по-лошо —
субектът на данните да загуби интерес към информацията, свързана със статута на 
неговите лични данни.

Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 

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

право лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват личните 
данни, за какъв срок, кои са 
получателите на личните данни, каква 
е логиката на личните данни, които се 
обработват, и какви биха могли да бъдат 
последствията от такова обработване. 
Това право не следва да влияе 
неблагоприятно върху правата и 
свободите на други лица, включително 
върху търговската тайна или 
интелектуалната собственост, например 
във връзка с авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки за 
проверка на самоличността на субекта 
на данни, който иска достъп, по-
специално по отношение на онлайн 
услугите и онлайн идентификаторите. 
Администраторът не следва да запазва 
лични данни с единствената цел да 
може да отговори на потенциални 
искания.

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки в 
контекста на предоставяния продукт 
или услуга или в контекста на 
отношенията между 
администратора и субекта на данни 
и на чувствителността на 
обработваните лични данни за 
проверка на истинността на 
заявлението за достъп на субекта, по-
специално по отношение на онлайн 
услугите и онлайн идентификаторите. 
Администраторът не следва да запазва, 
нито да бъде принуждаван да събира
лични данни с единствената цел да 
може да отговори на потенциални 
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искания.

Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) Субектът на данните следва 
винаги да има възможността да даде 
общо съгласие за използване на 
неговите или нейните данни за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, както и 
да оттегли съгласието си по всяко 
време.

Обосновка

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Изменение 38
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 

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и която води до правни 
последици, свързани с това физическо 
лице, или оказва съществено влияние 
върху него. Реалните последици следва 
да бъдат съпоставими по 
интензивност с правните последици, 
които попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Това не важи 
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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.

за мерките, свързани с търговските 
съобщения, например в областта на 
управлението на взаимоотношенията 
с клиентите или привличането на 
нови клиенти. Въпреки това мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и която води до правни
последици, свързани с физическото 
лице, или оказва съществено влияние 
върху него, следва да бъде позволена, 
когато е изрично разрешена от закона, 
когато се извършва 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.

Обосновка

Изменението пояснява, че комуникацията с търговска цел, например в областта на 
управлението на взаимоотношенията с клиентите или привличането на нови клиенти, 
не оказва съществено влияние върху физическото лице по смисъла на член 20, параграф 
1. Реалните последици следва да са съпоставими по интензивност с правните 
последици, които попадат в обхвата на тази разпоредба.

Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(60) Следва да бъдат установени 
цялостната отговорност и задължения 
на администратора за всяко обработване 
на лични данни, извършено от 
администратора или от негово име, за 
да се гарантира отчетността. По-
специално, администраторът следва да 
гарантира и да бъде длъжен да докаже 
съответствието на всяка операция по 
обработване с настоящия регламент. 
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Обработването на данни, което не е 
необходимо, не може да се обосновава 
с нуждата от изпълнение на това 
задължение.

Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква
предприемането на подходящи 
технически и организационни мерки 
както в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. С цел да се 
гарантира и докаже съответствие с 
настоящия регламент 
администраторът следва да приеме 
вътрешни политики и да предприеме 
подходящи мерки, които отговарят 
по-специално на принципите за 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

(61) С цел оправдаване на очакванията 
на потребителите и на 
предприятията по отношение на
защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни следва да 
се предприемат подходящи 
организационни мерки както в момента 
на разработване на обработването и на 
свързаните технологии, така и в 
момента на самото обработване, за да се 
гарантира, че са изпълнени 
изискванията на настоящи регламент. 
Следва да се насърчават мерки, които 
имат за цел увеличаване на 
информацията за потребителите и 
облекчаване на избора, основани на 
сътрудничество със сектора и в 
подкрепа на иновативни решения, 
продукти и услуги. Защита на 
данните още при проектирането е 
процесът, посредством който 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния 
живот се включват в разработването 
на продукти и услуги както чрез 
технически, така и чрез 
организационни мерки. Защита на 
данните по подразбиране означава, че 
продуктите и услугите са 
конфигурирани по подразбиране по 
начин, който ограничава 
обработването и по-специално 
публичното оповестяване на лични 
данни. По-специално, по подразбиране 
личните данни не следва да бъдат 
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оповестявани публично на 
неограничен брой лица.

Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) Настоящият регламент следва 
да насърчава предприятията да 
разработят вътрешни програми, 
които да определят операциите по 
обработването, които биха могли да 
създадат специфични рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данните поради своето естество, 
обхват или цели, както и да въведат 
подходящи гаранции за защита на 
данните и да разработят иновативни 
решения за защита на данните при 
проектирането и техники за по-
голяма защита на данните. Тогава 
предприятията биха показали 
публично и проактивно, че се 
съобразяват с разпоредбите и духа на 
настоящия регламент, и по този 
начин биха повишили доверието на 
европейските граждани. 
Корпоративната отчетност във 
връзка със защитата на данните 
обаче не може да освободи 
предприятията от което и да е 
задължение, предвидено в настоящия 
регламент. 

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни, както и 
отговорността и задълженията на 

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

администраторите и обработващите 
лични данни, а също и по отношение на 
наблюдението и мерките от страна на 
надзорните органи, изискват ясно 
определяне на отговорностите съгласно 
настоящия регламент, включително 
когато администраторът определя 
целите на обработването съвместно с 
други администратори или когато 
дадена операция по обработване се 
извършва от името на даден 
администратор.

Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. По-специално, 
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гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
сигурността на обработването 
Комисията следва да насърчава
техническата неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, сътрудничеството с 
трети държави.

администраторът или 
обработващият лични данни следва 
надлежно да отчете по-големите 
рискове, произтичащи от 
обработването на лични данни на 
субекта на данни поради това, че 
данните са от чувствително 
естество. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
сигурността на обработването следва да 
бъдат насърчавани техническата 
неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, следва да се насърчава
сътрудничеството с трети държави.

Изменение 45
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 

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

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

Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 70
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които има 
вероятност да създадат конкретни 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели. В такива 
случаи администраторът или 
обработващият лични данни следва 
да извърши оценка на въздействието 
върху защитата на данните, която да 
включва по-специално предвидените 
мерки, гаранциите и механизмите, с 
които се осигурява защитата на личните 
данни и се доказва съответствието с 
настоящия регламент.

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които има 
вероятност да създадат конкретни 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели. В такива 
случаи администраторът следва да 
извърши оценка на въздействието върху 
защитата на данните, която да включва 
по-специално предвидените мерки, 
гаранциите и механизмите, с които се 
осигурява защитата на личните данни и 
се доказва съответствието с настоящия 
регламент.

Обосновка

Оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот следва да се 
остави на администраторите, тъй като те определят целите на обработването.

Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 70 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70a) Директива 2002/58/ЕО определя 
задълженията за уведомяване при 
нарушение във връзка с личните данни 
в рамките на предоставянето на 
обществено достъпни електронни 



AD\927816BG.doc 35/203 PE496.562v02-00

BG

съобщителни услуги в обществените 
съобщителни мрежи на Съюза. 
Когато доставчиците на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги предоставят и 
други услуги, те продължават да 
подлежат на задълженията за 
уведомяване при нарушение съгласно 
Директива 2002/58/ЕО, а не на 
настоящия регламент. Такива 
доставчици следва да подлежат на 
единен режим за уведомяване при 
нарушение във връзка с личните данни 
както за личните данни, обработвани 
в рамките на предоставянето на 
публично достъпна електронна 
съобщителна услуга, така и за всички 
други лични данни, на които са 
администратор. 

Обосновка

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

Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Сдруженията или други структури, 
представляващи категории 
администратори, следва да се 
насърчават да изготвят кодекси за 
поведение, в рамките на настоящия 
регламент, за да се улесни ефективното 
прилагане на настоящия регламент, като 
се вземе предвид спецификата на 
обработването на данни в определени 
сектори.

(76) Сдруженията или други структури, 
представляващи категории 
администратори, следва да се 
насърчават да изготвят кодекси за 
поведение, в рамките на настоящия 
регламент, за да се улесни ефективното 
прилагане на настоящия регламент, като 
се вземе предвид спецификата на 
обработването на данни в определени 
сектори. Подобни кодекси следва да 
улеснят спазването на настоящия 
регламент от страна на отраслите.
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Обосновка

Следва да се поясни, че подобни кодекси за поведение са от полза за отраслите и не са 
жест, който изисква ответна мярка като по-малък надзор от страна на органите за 
защита на данните.

Изменение 49

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните на съответните 
продукти и услуги.

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо, надеждно и 
контролируемо да оценяват нивото на 
защита на данните на съответните 
продукти и услуги.

Обосновка

Подобни инструменти трябва да бъдат внимателно проверени, като се извлекат 
поуки от постигнатите успехи и неуспехи при прилагането на този подход.

Изменение 50

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия или обработващ данни сектор 
в трета държава, или международна 
организация предоставят адекватно 
ниво на защита на данните, с което се 
осигуряват правна сигурност и 
еднообразие навсякъде в Съюза по 
отношение на третите държави или 
международни организации, за които се 

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия или обработващ данни сектор 
в трета държава, или международна 
организация предоставят адекватно 
ниво на защита на данните, с което се 
осигуряват правна сигурност и 
еднообразие навсякъде в Съюза по 
отношение на третите държави или 
международни организации, за които се 
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смята, че предоставят такова ниво на 
защита. В тези случаи предаването на 
лични данни на тези държави може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение.

смята, че предоставят такова ниво на 
защита. В тези случаи предаването на 
лични данни на тези държави може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение. Комисията 
може също така да реши да отмени 
такова решение, след като е 
отправила предизвестие и е 
предоставила пълна обосновка на 
третата държава.

Обосновка

Би било нелогично да се предполага, че положението със защитата на данните в 
такава трета държава не би могло впоследствие да се влоши.

Изменение 51

Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Възможността администраторът 
или обработващият лични данни да 
използва стандартни клаузи за защита 
на данните, приети от Комисията или от 
надзорен орган, не следва да 
възпрепятства администраторите или 
обработващите лични данни да включат 
стандартни клаузи за защита на данните 
в договор с по-голям обхват, нито да 
добавят други клаузи, доколкото същите 
не противоречат пряко или косвено на 
стандартните договорни клаузи, приети 
от Комисията или от надзорен орган, 
нито засягат основните права или 
свободи на субектите на данни.

(84) Възможността администраторът 
или обработващият лични данни да 
използва стандартни клаузи за защита 
на данните, приети от Комисията или от 
надзорен орган, не следва да 
възпрепятства администраторите или 
обработващите лични данни да включат 
стандартни клаузи за защита на данните 
в договор с по-голям обхват, нито да 
добавят други клаузи, доколкото същите 
не противоречат пряко или косвено на 
стандартните договорни клаузи, приети 
от Комисията или от надзорен орган, 
нито засягат основните права или 
свободи на субектите на данни. В някои 
случаи може да е подходящо да се 
насърчават администраторите и 
обработващите лични данни да 
предоставят още по-солидни 
гаранции посредством допълнителни 
договорни ангажименти, които 
допълват стандартните клаузи за 
защита на данните.
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Обосновка

Това изменение ще осигури стимул за организациите да надхвърлят спазването на 
основните регулаторни изисквания с режими като „печат за данни“ или „маркировка 
за доверие“.

Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 85 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85a) Група от дружества, която 
предвижда да представи за одобрение 
задължителни фирмени правила, 
може да предложи даден надзорен 
орган за водещ орган. Водещият орган 
следва да бъде надзорният орган в 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на 
обработващия лични данни.

Обосновка

Работната група по член 29 разработи система за взаимно признаване на 
задължителните фирмени правила (WP 107 от 14 април 2005 г.). Тази система за 
взаимно признаване следва да се включи в настоящия регламент. Критерият за 
определяне на компетентния орган следва да бъде основното място на установяване, 
както е посочено в член 51, параграф 2 от регламента.

Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Тези дерогации следва да се 
прилагат по-специално за предаването 
на данни, което се изисква и е 
необходимо за защитата на важно 
основание от обществен интерес, 
например при международно предаване 
на данни между органи по защита на 
конкуренцията, данъчни или 
митнически власти, органи за финансов 

(87) Тези дерогации следва да се 
прилагат по-специално за предаването 
на данни, което се изисква и е 
необходимо за защитата на важно 
основание от обществен интерес, 
например при международно предаване 
на данни между органи по защита на 
конкуренцията, данъчни или 
митнически власти, органи за финансов 
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надзор, между служби по социална 
сигурност или на компетентни органи 
по предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления.

надзор, между служби по социална 
сигурност, между организации, 
отговорни за борба с измамите в 
спорта, или на компетентни органи по 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления. 
Предаването на лични данни за 
такова важно основание от 
обществен интерес следва да се 
използва само в отделни случаи. Във 
всеки един случай е необходимо да се 
извършва внимателна оценка на 
всички обстоятелства по 
предаването на данни.

Изменение 54

Предложение за регламент
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Всеки надзорен орган следва да 
получи адекватни финансови и човешки 
ресурси, помещения и инфраструктура, 
необходими за ефективното изпълнение 
на неговите задачи, включително 
задачите, свързани с взаимопомощ и 
сътрудничество с други надзорни 
органи навсякъде в Съюза.

(94) Всеки надзорен орган следва да 
получи адекватни финансови и човешки 
ресурси, като се обръща специално 
внимание на гарантирането на 
адекватни технически умения на 
служителите, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите 
задачи, включително задачите, свързани 
с взаимопомощ и сътрудничество с 
други надзорни органи навсякъде в 
Съюза.

Обосновка

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
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should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Изменение 55

Предложение за регламент
Съображение 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

(95) Общите условия за членовете на 
надзорния орган следва да бъдат 
определени със закон във всяка държава 
членка и да предвиждат, по-специално, 
че тези членове следва да се назначават 
от парламента или от правителството на 
държавата членка, и да включват 
правила за личната квалификация и 
длъжността на тези членове.

(95) Общите условия за членовете на 
надзорния орган следва да бъдат 
определени със закон във всяка държава 
членка и да предвиждат, по-специално, 
че тези членове следва да се назначават 
от парламента или от правителството на 
държавата членка, като се вземат 
нужните мерки за свеждане до 
минимум на възможността за 
политическа намеса, и да включват 
правила за личната квалификация, 
избягването на конфликт на 
интереси и длъжността на тези 
членове.

Обосновка

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Изменение 56
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Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(97) Когато обработването на лични 
данни 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.

Обосновка

Принципът за обслужване на едно гише следва да се прилага последователно по 
отношение на администратори, обект на закона, които са установени както в ЕС, 
така и извън ЕС.

Изменение 57

Предложение за регламент
Съображение 98 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98a) Когато такова обработване на 
лични данни е предмет на жалба, 
подадена от субект на данни, 
компетентният орган, който 
предоставя обслужване на едно гише, 
следва да бъде надзорният орган на 
държавата членка, в която е 
основното местопребиваване на 
субекта на данни. Когато субекти на 
данни подадат подобни жалби срещу 
такова обработване на данни до 
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надзорни органи в различни държави 
членки, компетентен следва да е 
органът, който е сезиран най-напред.

Обосновка

Целесъобразно е да се даде възможност на субектите на данни при необходимост да 
се ползват от право на административен процес пред надзорния орган, който е най-
близо до тяхното основно местопребиваване и в същата държава, в която субектът 
на данни предприема при нужда правни действия, за да се повиши достъпността и 
съгласуваността на правото на защита на субекта на данни и за да се избегне също 
така административната тежест.

Изменение 58

Предложение за регламент
Съображение 105

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 компетентният 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.
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Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване, и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които следва 
да определят изключенията и 
дерогациите, необходими за 
постигането на равновесие между 
тези основни права. Държавите 
членки следва да приемат такива 
изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата 
на субекта на данните, относно 
администратора и обработващия 
данни, относно предаването на данни 
на трети държави или международни 
организации, относно 
независимостта на надзорните 
органи и относно сътрудничеството 
и съгласуваността. Това обаче не 
следва да води до установяване от 
страна на държавите членки на 
изключения от другите разпоредби на 
настоящия регламент. За да се отчете 

(121) Обработването на лични данни за 
журналистически цели или за 
литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. За да се отчете 
значението на правото на свобода на 
изразяване във всяко демократично 
общество, е необходимо свързаните с 
тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко и независимо от 
средството за тяхното предаване.
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значението на правото на свобода на 
изразяване във всяко демократично 
общество, е необходимо свързаните с 
тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. Тези 
дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

Изменение 60

Предложение за регламент
Съображение 121 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121a) Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на 
неговите разпоредби да се взема 
предвид принципът на публичен 
достъп до официални документи. 
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкрити от този орган или 
структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка, чийто субект е публичният 
орган или публичната структура. 
Подобно законодателство следва да 
съгласува правото на защита на 
личните данни с принципа на 
публичен достъп до официални 
документи.
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Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че публичният контрол на публичните 
дела не е неправомерно възпрепятстван от правилата за защита на данните. Както 
се посочва в становища на ЕНОЗД, работната група по член 29 и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA), принципът на публичен достъп до 
официални документи с оглед на това следва да бъде гарантиран.

Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 123 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(123a) Обработването на лични 
данни, свързани със здравословното 
състояние, като специална категория 
данни, може да се наложи във връзка с 
исторически, статистически или 
научни изследвания. Следователно 
настоящият регламент следва да 
гарантира, че хармонизирането на 
условията, предвидени за 
обработването на лични данни, 
свързани със здравословното 
състояние, при наличието на 
специфични и подходящи гаранции за 
защита на основните права и 
личните данни на физическите лица, 
не действа като пречка за 
транслационните и клиничните 
изследванията, както и за 
изследванията в областта на 
общественото здраве.

Обосновка

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.
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Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, при определени 
ограничени обстоятелства на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.
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данни и за уведомяването на 
надзорния орган за него, както и 
относно обстоятелствата, в които 
дадено нарушение на сигурността на 
лични данни има вероятност да 
засегне неблагоприятно субекта на 
данните; относно критериите и 
условията за операциите по 
обработване, за които се изисква 
оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите 
и изискванията за предаването на 
данни чрез задължителни фирмени 
правила; относно дерогациите за 
предаванията; относно 
административните санкции; 
относно обработването на данни за 
здравни цели; относно обработването 
на данни в контекста на трудовите 
правоотношения и обработването на 
данни за исторически, 
статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 130
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете; стандартни процедури и 
образци за упражняване на правата 
на субектите на данни; образци за 
информиране на субекта на данни; 
установяването на образци и 
процедури по отношение на правото 
на достъп; правото на преносимост 
на данните; образци по отношение на 
отговорността на администратора 
по отношение на защитата още при 
проектирането и по подразбиране и 
по отношение на документацията; 
специални изисквания за сигурността 
на обработването; стандартния 
формат и процедурите за уведомяване 
на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на 
данните за нарушение на 
сигурността на личните данни; 
стандарти и процедури за оценка на 
въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури 
за предварително разрешение и 
предварителна консултация; 
технически стандарти и механизми 
за сертифициране; адекватното ниво 
на защита на данните, осигурявано 
от дадена трета държава или 
територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по 
силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 

(130) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. При изпълнението на 
разпоредбите на настоящия 
регламент следва да се гарантира, че 
не се налагат задължителни 
изисквания за специфични технически 
характеристики на продукти и 
услуги, включително терминали или 
друго електронно оборудване за 
съобщения, които могат да пречат на 
пускането на оборудване на пазара и 
свободното движение на такова 
оборудване във и между държавите 
членки. В този контекст Комисията, при 
консултации със засегнатите страни,
следва да обмисли специалните мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия, тъй като тези 
мерки не следва да натоварват 
прекомерно тези предприятия.
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съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията. В този контекст 
Комисията следва да обмисли 
специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Изменение 64

Предложение за регламент
Съображение 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Обработването на IP адреси често е решаващ компонент от разследванията на 
злоупотреби с ПИС съгласно Директива 2004/48/ЕО и не следва да бъде 
възпрепятствано от регламента.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
правилата по отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, както и 
правилата по отношение на свободното 
движение на лични данни.

1. С настоящия регламент се определят 
правилата по отношение на защитата на 
физическите и юридическите лица във 
връзка с обработването на лични данни, 
както и правилата по отношение на 
свободното движение на лични данни.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свободното движение на лични данни 3. Свободното движение на лични данни 
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в рамките на Съюза не се ограничава, 
нито забранява по причини, свързани 
със защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни.

в рамките на Съюза не се ограничава, 
нито забранява по причини, свързани 
със защитата на физическите и 
юридическите лица във връзка с 
обработването на лични данни.

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не засяга 
или ограничава свободата на печата и 
свободата на изразяване, залегнали в 
конституциите на държавите 
членки и произтичащи от 
традициите за свобода на печата и 
свобода на изразяване, които 
характеризират свободните и 
отворени общества. Също така не се 
засягат или накърняват правата на 
гражданите и достъпът им до 
информация от публичните органи. 
Правото и отговорността на 
държавите членки да защитават 
неприкосновеността на личния 
живот на отделния индивид при 
боравенето с публични регистри 
посредством специално 
законодателство също не се засяга от 
настоящия регламент.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
както и за обработването с други 
средства на лични данни, които са част 
от регистър на лични данни или които 
са предназначени да съставляват част от 

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
без да се прави разграничение между 
такива средства за обработване и 
използваната технология, както и за 
обработването с други средства на 



PE496.562v02-00 52/203 AD\927816BG.doc

BG

регистър на лични данни. лични данни, които са част от регистър 
на лични данни или които са 
предназначени да съставляват част от 
регистър на лични данни.

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) в хода на дейност, която може да 
бъде определена като професионална 
или търговска дейност на субекта на 
данните.

Изменение 73

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

дв) извършвано от работодателя 
като част от обработката на лични 
данни на служителя в контекст на 
трудови взаимоотношения.

Обосновка

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

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) в случай на анонимизирани данни 
по смисъла на член 4, параграф 2б); 

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор, който не е 
установен в Съюза, когато дейностите 
по обработване на данни са свързани 
със:

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Пояснение на определението за „местоживеене“.
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Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано или избрано пряко или 
косвено чрез средства, за които с 
основание се предполага, че е възможно 
да бъдат използвани от администратора 
или от всяко друго физическо или 
юридическо лице, работещо заедно с 
администратора, по-специално чрез 
идентификационен номер или друг 
уникален идентификатор, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговия пол, физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна, социална идентичност или 
сексуална ориентация, което не 
действа в изпълнение на своите 
професионални задължения;

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „данни под псевдоним“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че сами по себе си 
да не могат да бъдат свързани с 
определен субект на данни, без да се 
използват допълнителни данни, 
подлежащи на отделни технически и 
организационни проверки с цел 
гарантиране, че няма да може да се 
направи такова свързване;
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 4 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „идентификационен номер“ 
означава всякакъв цифров, буквено-
цифров или подобен код, който по 
правило се използва в онлайн 
пространството, с изключение на 
кодове, определени от публичен или 
контролиран от държавата орган за 
идентифициране на дадено физическо 
лице като отделен индивид;

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „анонимни данни“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че да не могат да 
бъдат приписани на определен субект 
на данни; анонимните данни не се 
считат за лични данни;

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 4 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за 
обработването на лични данни; когато 
целите, условията и средствата за 
обработването се определят от правото 

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

или специалните критерии за неговото 
назначаване могат да бъдат определени 
в правото на Съюза или в правото на 
държава членка;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 4 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „обработващ лични данни“ означава 
физическо или юридическо лице, 
публичен орган, агенция или друга 
структура, която обработва лични данни 
от името на администратора;

(6) „обработващ лични данни“ означава 
физическо или юридическо лице, 
публичен орган, агенция или друга 
структура, която обработва лични данни 
от името на администратора; има 
възможност за достъп до лични 
данни по технически осъществим 
начин, без прекомерно усилие, и е 
логично да се предполага, че ще се 
запознае със съдържанието им;

Обосновка

Това изменение е съгласувано с изменението на съображение 24а (ново).

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 4 – 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 
недвусмислено указание за волята на 
субекта на данните, което изразява 
съгласието му свързаните с него лични 
данни да бъдат обработени.
Мълчанието или бездействието сами 
по себе си не изразяват одобрение;
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Изменение 83
Предложение за регламент
Член 4 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „Специални категории лични 
данни“ означава информация, която 
разкрива расов или етнически 
произход, политически пристрастия, 
религиозна принадлежност или 
убеждения, членство в профсъюзи, 
както и генетични данни или данни, 
свързани със здравословното 
състояние или половия живот, или с 
наказателни присъди или свързаните 
с тях мерки за сигурност;

Обосновка

Обработването на специални категории лични данни вече е подложено на специфични 
изисквания (вж. член 9). За целите на пропорционалността тази грипа чувствителни 
данни следва също да бъде взета предвид при определянето на други задължения на 
администратора (вж. изменението към член 31). Добавянето на това определение 
създава повече правна сигурност.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 4 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички 
данни, от всякакъв вид, свързани с 
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава 
информация за наследствените 
белези или тяхното изменение при 
идентифицирано или подлежащо на 
идентифициране лице, получена чрез 
анализ на нуклеинова киселина;

Обосновка

Предложеното определение следва да е в съответствие с определенията, използвани 
на други места, като определението за човешки генетични данни, използвано в 
Международната декларация на Обединените нации за човешките генетични данни.
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Изменение 85

Предложение за регламент
Член 4 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава всяка 
информация, която се отнася до 
физическото или психическото здраве 
на дадено физическо лице, или до 
предоставянето на здравни услуги на 
физическото лице;

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава лични данни, 
които се отнасят до физическото или 
психическото здраве на дадено 
физическо лице или до предоставянето 
на здравни услуги на физическото лице;

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 4 – 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, определено от 
администратора или обработващия 
лични данни въз основа на следните 
прозрачни и обективни критерии:
местоположението на европейската 
централа на групата или 
местоположението на дружеството 
в рамките на групата с делегирани 
отговорности за защита на данните, 
или местоположението на 
дружеството, което е в най-добра 
позиция (по отношение на 
управлението, административния 
капацитет и т.н.),за да въведе и 
приложи правилата, определени в 
настоящия регламент, или мястото, 
където се вземат основните решения 
за регионалната група във връзка с 
обработването на данни;

Обосновка

Изменението има за цел да внесе яснота, която да отразява реалното положение на 
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дружествата, които осъществяват дейност в рамките на няколко различни 
юрисдикции. Това не следва да се тълкува като търсене на най-благоприятната 
правна система („forum shopping“), тъй като дружеството трябва да приложи 
прозрачни, обективни критерии, за да обоснове своето основно място на 
установяване за целите на регламента.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 4 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) „компетентен надзорен орган“ 
означава надзорният орган, който е 
единствено компетентен да 
осъществява надзор над 
администратор в съответствие с 
член 51, параграфи 2, 3 и 4.

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 4 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа 
вместо администратора и към него 
могат да се обръщат надзорните 
органи и други органи в Съюза във 
връзка със задълженията на 
администратора съгласно настоящия 
регламент;

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа и 
към него се обръща компетентният 
надзорен орган във връзка със 
задълженията на администратора 
съгласно настоящия регламент;

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 4 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „финансово престъпление“ 
означава престъпление, свързано с 
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организирана престъпност, рекет, 
тероризъм, финансиране на 
тероризъм, трафик на хора, 
незаконно превеждане през границата 
на мигранти, сексуална 
експлоатация, трафик на наркотици 
и психотропни вещества, незаконен 
трафик на оръжие, трафик на 
крадени стоки, корупция, подкупване, 
измама, фалшифициране на валута, 
фалшифициране и пиратство на 
продукти, закононарушения в 
областта на околната среда, 
отвличане, незаконно лишаване от 
свобода и вземане на заложници, 
обири, кражби, контрабанда, данъчни 
престъпления, изнудване, 
фалшифициране, пиратство, 
търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара.

Обосновка

Необходимо е да се добави определение за „финансово престъпление“ въз основа на 
препоръките на Специалната група за финансови действия, тъй като обработването 
на лични данни ще бъде разрешено с цел предотвратяване, разследване или разкриване 
на финансови престъпления.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събирани за конкретни, изрично 
указани и законни цели и да не се 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели;

б) събирани за конкретни, изрично 
указани и законни цели и да не се 
обработват допълнително по начин, 
който е в противоречие с тези цели;

Изменение 91
Предложение за регламент
Член 5 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подходящи, релевантни, съразмерни 
и непревишаващи необходимото във 
връзка с целите, за които данните се 
обработват; те се обработват само ако и 
дотолкова доколкото целите не могат да 
бъдат постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) точни и актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира своевременното 
заличаване или коригиране на неточни 
лични данни, като се имат предвид 
целите, за които те се обработват;

г) точни и при необходимост
актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира заличаването или
коригирането без излишно забавяне на 
неточни лични данни, като се имат 
предвид целите, за които те се 
обработват;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 5 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и доказва спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент 
при за всяка операция по обработване 
на данни.

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и, ако това се изисква, 
доказва спазването на разпоредбите
на настоящия регламент при 
извършваното от него обработване на 
данни пред надзорния орган, който е 
компетентен по силата на член 51, 
параграф 2.

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) субектът на данните е дал съгласието 
си за обработването на неговите лични 
данни за една или повече конкретни 
цели;

a) субектът на данните е дал съгласието 
си за обработването на неговите лични 
данни;

Изменение 96

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
изпълнението на договор, по който 
субектът на данните е страна, или за 
предприемане на мерки по искане на 
субекта на данните преди сключването 

б) обработването е необходимо за 
изпълнението на договор или 
колективни споразумения и 
споразумения в рамките на 
отделните предприятия, по които 
субектът на данните е страна, или за 
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на договор; предприемане на мерки по искане на 
субекта на данните преди сключването 
на договор;

Обосновка

В Германия колективните споразумения са еквивалентни с договорите, подчинени на 
националното право, и следователно могат също да бъдат основание за 
законосъобразно обработване на данни.

Изменение 97

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
регулаторно правило, насоки, 
секторни професионални кодекси, 
както национални, така и 
международни, които се прилагат
спрямо администратора, включително 
изискванията на надзорните органи;

Обосновка

Разпоредбата следва да гарантира, че са включени националните финансови 
регламенти или кодекси на поведение.

Изменение 98

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обработването е необходимо за 
гарантирането на мрежовата и 
информационната сигурност;

Обосновка

Настоящето изменение включва в текста гаранциите, установени в съображение 39, 
като пояснява в правно обвързващ член, че обработването на данни за целите на 
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мрежовата и информационната сигурност се счита за законосъобразно обработване.

Изменение 99

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 100
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси, 
преследвани от или от името на 
администратора или обработващия 
данни, или от трета страна или 
страни, в чийто интерес се 
обработват данните, включително за 
сигурността на обработката, освен 
когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните, които изискват защита на 
личните данни, по-специално когато 
субектът на данните е дете. Интересът 
или основните права и свободи на 
субекта на данни нямат 
преимущество пред обработването на 
данни, което се извършва от публични 
органи при изпълнението на техните 
задачи или от предприятия при 
изпълнението на техните законови 
задължения, както и с цел защита 
срещу измамно поведение.
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Изменение 101
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа)  обработването е ограничено до 
данните под псевдоним, при което 
субектът на данните е подходящо 
защитен, а на получателя на услугата 
се дава правото на възражение 
съгласно член 19, параграф 3а;

Изменение 102

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) данните са събрани от публични 
регистри, списъци или документи, 
които са достъпни за всеки;

Изменение 103

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) когато администраторът на 
данни е поверил личните данни на 
трето лице, същото споделя 
отговорността за спазването на 
настоящия регламент; 

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e г) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) обработването е строго
необходимо за правилното реагиране 
на разкрити мрежови и/или свързани 
с информационната сигурност 
инциденти, нарушения или атаки;

Изменение 105
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

eд) обработването е необходимо за 
анонимизиране или поставяне на 
личните данни под псевдоним;

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни, 
което е необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, е законно, 
при условие че са спазени условията и 
гаранциите, посочени в член 83.

2. Последващото обработване на 
лични данни, което е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, е законно, 
при условие че са спазени условията и 
гаранциите, посочени в член 83.

Обосновка

Важно е да се определи и позволи последващо обработване (напр. свързване, 
коригиране и добавяне на данни относно субекта на данни), тъй като модерните и 
иновативни изследвания на общественото здраве ще се основават на множество 
масиви от данни и исторически серии.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обработването на данни под 
псевдоним за целите на законните 
интереси на администратора е 
законосъобразно, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защитата на личните 
данни, по-специално когато субектът 
на данните е дете. Това не се прилага 
за обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

Обосновка

Понастоящем регламентът все още не признава различните категории данни и 
тяхното различно обработване.

Изменение 108
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) международните конвенции, по 
които Съюзът или държава членка е 
страна.

Обосновка

Общественият интерес може също така да бъде изразен в международни конвенции, 
дори в отсъствието на специфични национални или европейски закони. Тези конвенции 
следва все пак да зачитат същината на правото на защита на личните данни и да 
бъдат пропорционални на преследваната законна цел. Освен това всяко обработване 
на лични данни на тази основа очевидно ще трябва да бъде съобразено и с всички 
останали аспекти на регламента.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица. 
Правото на държавата членка 
трябва също така да зачита същността 
на правото на защита на личните данни 
в настоящия регламент и 
международните договори, по които 
държавата членка е страна. Накрая 
държавата членка оценява и решава 
дали националното законодателство 
е пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел или дали 
законосъобразната цел би могла да 
бъде постигната, като се използват 
решения, които в по-малка степен 
засягат неприкосновеността на 
личния живот.

Обосновка

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among Member States will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Изменение 110
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Важно е да бъдат включени също така законните интереси като специфичния за 
сектора пример за осигуряване на по-ефективна верига на енергийните доставки чрез 
изграждането на интелигентни мрежи. Тъй като информацията за енергийното 
потребление на даден субект на данни може да не е изрично събрана за осигуряване на 
по-ефективно цялостно енергоснабдяване, ако доставчикът на услугата има законен 
интерес да използва данните за постигането на тази цел, следва да се предвиди 
гъвкавост, за да се гарантира тази възможност.

Изменение 111
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

Изменение 112
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Това е излишно, тъй като понастоящем се прилага тежестта на доказване според 
обичайното процесуално право.



PE496.562v02-00 70/203 AD\927816BG.doc

BG

Изменение 113
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Формата на съгласие, получено за 
обработване на личните данни на 
субекта на данните, следва да бъде 
пропорционална на вида на 
обработваните данни и целта на 
обработването им, което се определя 
чрез надлежно проведена оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните, както е описано в член 33.

Обосновка

Изменението обвързва определянето на пропорционално съгласие с резултатите от 
оценките на въздействието, което ще насърчи тяхното използване. Когато не е 
проведена оценка на въздействието върху защитата на данните, продължава да се 
прилага стандартното изискване за изрично съгласие.

Изменение 114
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Освен ако за оценката на 
въздействието не бъде счетена за 
необходима друга форма на съгласие, 
съгласието се получава чрез 
конкретно, информирано и изрично 
изявление или чрез друго ясно 
потвърждаващо действие.

Обосновка

Изменението обвързва определянето на пропорционално съгласие с резултатите от 
оценките на въздействието, което ще насърчи тяхното използване. Когато не е 
проведена оценка на въздействието върху защитата на данните, продължава да се 
прилага стандартното изискване за изрично съгласие.
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Изменение 115
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

На субектите на данни следва да бъдат дадени ясни и недвусмислени условия, при 
които да предложат своето съгласие. Ако целта е да се гарантира, че значението на 
текста, свързан с даването на съгласие, не се губи сред останалия технически 
жаргон, може би е по-подходящо да се използва терминът „откроява“ вместо 
„различава“. То следва да бъде видимо, а не да се различава.

Изменение 116
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Ако съгласието е част от договорни 
или законови отношения, 
оттеглянето зависи от съответните 
условия в договора или закона.
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. 

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

дава правно основание за обработването 
на данни от страна на работодателя, 
ако съгласието не е било 
предоставено свободно.
Законосъобразността на 
обработването се оценява в 
съответствие с член 6, параграф 1, 
букви а)—е) и член 6, параграфи 2—5. 
Индивидуалното съгласие съгласно 
член 6, параграф 1, буква а) може да 
бъде заместено от колективни 
споразумения като правно основание, 
по-специално от колективни трудови 
договори или споразумения с 
работнически съвет.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато услуга на 
информационното общество 
предоставя на разположение на 
децата възможностите на 
социалните мрежи, тя предприема 
изрични мерки за тяхната защита, 
включително като гарантира, 
доколкото е възможно, че те са 
наясно със самоличността на лицата, 
с които общуват.

Изменение 119
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 

заличава се
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удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Изменение 120
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, както 
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди, престъпления, 
включително нарушения и факти, 
които не са довели до присъда, важни 
социални проблеми или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

Изменение 121
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право или 
колективни споразумения на пазара 
на труда, дотолкова, доколкото това е 
разрешено от правото на Съюза или на 
държава членка, в което се предвиждат 
подходящи гаранции за основните 
права и интересите на субекта на 
данните; или
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Изменение 122

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Важно е, че организациите, свързани с пазара на труда, могат да продължат да 
обработват и обменят лична информация относно своите членове.

Изменение 123
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
на законните интереси на субекта на 
данните; или

ж) обработването и обменът са
необходими за изпълнението на задача 
от обществен интерес на основание 
правото на Съюза или на държава 
членка, на международни конвенции, 
по които Съюзът или държавата 
членка е страна, в които се предвиждат 
подходящи мерки за защита на 
основните права и законните интереси 
на субекта на данните; или
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Изменение 124
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обработването на данни за 
здравословното състояние е необходимо
за здравни цели и при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 81; или

з) обработването и обменът на данни за 
здравословното състояние са 
необходими за здравни цели, 
включително за исторически, 
статистически и научни изследвания, и 
при спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 81; или

Обосновка

Това уточнение е необходимо, за да се гарантира обработването на медицински 
данни, използвани за исторически, статистически или научноизследователски цели. 
Учените силно разчитат на регистрите с пациенти и на биобанките за провеждане 
на епидемиологични, клинични и транслационни изследвания, затова е необходимо да 
се гарантира обработването на лични данни за целите на здравеопазването.

Изменение 125

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 83; или

и) обработването и обменът са 
необходими за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 83; или

Изменение 126
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
или в зависимост от условията и 
гаранциите, посочени в член 83а, или
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правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

под надзора на надзорен орган или 
когато е необходимо за спазването или 
за избягването на нарушение на 
правно или регулаторно задължение,
или колективни договори на пазара на 
труда, което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции за 
основните права на субекта на данни. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган. 

Изменение 127

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) обработването на данни, свързани 
със здравето, е необходимо за 
частната социална защита, особено 
чрез предоставяне на сигурност на 
доходите или инструменти за 
справяне с рисковете, които са в 
интерес на субекта на данни и на 
лицата на негова издръжка и на 
неговите активи или чрез увеличаване 
на справедливостта между 
поколенията чрез разпределяне.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата да публикува препоръките 
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допълнително уточняване на
критериите, условията и подходящите 
гаранции за обработването на 
специалните категории лични данни, 
посочени в параграф 1, и за 
изключенията, определени в параграф 
2.

по отношение на критериите, 
условията и подходящите гаранции за 
защитата на специалните категории 
лични данни в съответствие с 
параграф 2.

Изменение 129
Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Ако обработваните от администратора
данни не му позволяват, посредством 
използваните от него средства, да 
идентифицира даден субект на данни, в 
частност когато той е представен 
анонимно или под псевдоним, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Администраторът на 
научноизследователски бази данни 
предоставя обща информация 
относно първоначалните източници 
на данни на научноизследователската 
база данни.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът разполага с 
прозрачни и лесно достъпни политики 
по отношение на обработването на 
лични данни и за упражняването на 
правата на субектите на данните.

1. Администраторът разполага с 
прозрачни политики по отношение на 
обработването на лични данни и за 
упражняването на правата на субектите 
на данните и при поискване 
предоставя за тази цел на всеки 
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информацията, посочена в член 28, 
параграф 2, букви а)—ж), по подходящ 
начин.

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Член 12 от Директива 2002/58/ЕО и 
членове 20 и 21, параграф 3, буква д) 
от Директива 2002/22/ЕО 
представляват прилагане на правото 
на субектите на данни на прозрачна 
информация и съобщения, което 
изисква от администратора да 
информира субектите на данни 
относно правата им по отношение на 
използването на тяхната лична 
информация и обръща внимание на 
наличието на системи, които са били 
разработени в съответствие с 
принципите на неприкосновеност на 
личния живот още при 
проектирането.

Обосновка

Член 12 от Директивата за защитата на неприкосновеността на личния живот в 
сектора на електронните комуникации и членове 20 и 21 от Директивата за 
универсалната услуга обхващат справочните услуги като част от обхвата на 
универсалните услуги. От базите данни на доставчиците на справочни услуги се 
изисква да бъдат „всеобхватни“ и поради това е важно включването на данни 
относно абоната, както и необходимостта абонатът да бъде ясно информиран за 
всички техни възможности, независимо от възприетия от държавата членка модел 
(съгласие за обработка на данните, отказ или комбинирано решение).

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Осигуряването на електронни механизми с цел гарантиране на електронното 
извършване на процедурата би могло да доведе до голяма административна тежест, 
по-специално за малките и средните предприятия.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 135
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя заличава се
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за явно 
прекомерните искания и относно 
таксите, посочени в параграф 4.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Установяването на типовите образци и процедури е изискване, необходимо, за да се 
гарантира ефективното провеждане на тази мярка, особено от страна на 
микропредприятията, малките и средните предприятия.

Изменение 137
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква б), и законните 
интереси, преследвани от 
администратора, когато обработването 

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, и 
законните интереси, преследвани от 
администратора, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, буква 
е);
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се основава на член 6, параграф 1, 
буква е);

Обосновка

Изискването за съобщаване на договорните клаузи и общите положения е въпрос, 
който е адекватно регулиран в рамките на гражданското право. От гледна точка на 
защитата на данните е необходимо само да се предостави информация относно 
целите или законните интереси на обработването.

Изменение 138
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) очаквания срок, за който ще се 
съхраняват личните данни;

Изменение 139
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъдат 
предоставени неговите координати за 
връзка;

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;

Обосновка

Задължението да се посочват координатите за връзка на надзорния орган във връзка 
с отговорността за всяка дезинформация, ще наложи извършването на постоянен 
преглед на съответната информация, което би означавало полагане на 
непропорционални усилия, особено от страна на малките и средните предприятия.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) информация относно 
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конкретните мерки за сигурност, 
предприети с цел защита на личните 
данни;

Изменение 141
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Разширяването на клаузата до по-общо съдържание на и без това съществените 
задължения за предоставяне на информация има вероятност да доведе до значителна 
правна несигурност. Нито съответното дружество, нито потребителят могат да 
преценят с правна сигурност от тази формулировка каква информация трябва да се 
предоставя във всеки отделен случай.

Изменение 142
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато личните данни се събират от 
субекта на данните, администраторът го
информира, в допълнение към 
информацията, посочена в параграф 1, 
дали предоставянето на лични данни е 
задължително или доброволно, както и 
за възможните последици, ако такива 
данни не бъдат предоставени.

2. Когато личните данни се събират от 
субекта на данните, администраторът го 
информира, в допълнение към 
информацията, посочена в параграф 1, 
дали предоставянето на лични данни е 
задължително.

Обосновка

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 



PE496.562v02-00 84/203 AD\927816BG.doc

BG

There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Изменение 143
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, администраторът 
информира субекта на данните, 
доколкото това е възможно, в 
допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, за източника на 
личните данни, освен когато данните 
произлизат от общественодостъпен 
източник, когато предаването се 
предвижда по закон или когато 
обработването се използва за цели, 
свързани с професионалните 
дейности на въпросното лице.

Изменение 144
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 
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.

б) когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, в момента на 
тяхното записване или в разумен срок 
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, или 
ако данните ще се използват за връзка 
с въпросното лице — най-късно при 
осъществяване на първия контакт с 
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него.

Обосновка

Правото на субекта на данните да решава сам относно информацията е надлежно 
взет под внимание, ако съответната информация е предоставена в този момент.

Изменение 145
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) данните не се събират от субекта на 
данните или свързаните с данните 
процедури не дават възможност за 
проверка на самоличността и 
предоставянето на такава информация 
се окаже невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия като 
създаване на прекомерна 
административна тежест, особено 
когато обработването се извършва 
от МСП; или

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) данните произлизат от 
общественодостъпни източници 

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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, като ги 
съгласува със засегнатите страни.

Обосновка

Потенциалната липса на прозрачност, свързана с делегираните актове, следва да се 
избягва, като се гарантира, че те се изготвят в тясно сътрудничество със 
засегнатите заинтересовани страни.

Изменение 148
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора с ясни 
и недвусмислени формулировки дали се 
обработват лични данни, свързани с 
него. С изключение на случаите,
когато данните се използват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели,
администраторът предоставя следната 
информация, когато се обработват 
лични данни:

Изменение 149
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) максималния срок, за който ще се 
съхраняват личните данни;

Обосновка

Срокът за съхранение на различните данни е много различен и често не може да бъде 
точно определен предварително. Въпреки това следва да се назове максималният срок 
за съхранение на личните данни.

Изменение 150
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съществуването на правото да се 
изисква от администратора 
коригирането или заличаването на 
личните данни, свързани със субекта на 
данните, или да се възрази срещу 
обработването на такива лични данни;

д) съществуването на правото да се 
изисква от администратора 
коригирането в съответствие с член 
16 или заличаването на личните данни, 
свързани със субекта на данните, или да 
се възрази срещу обработването на 
такива лични данни;

Изменение 151
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъдат 
предоставени неговите координати за 
връзка;

е) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;

Обосновка

Задължението да се дават координатите за връзка на надзорния орган във връзка с 
отговорността за всяка дезинформация ще наложи извършването на постоянен 
преглед на съответната информация, което би довело до полагането на 
непропорционални усилия, особено от страна на малките и средните предприятия.
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Изменение 152

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) значението и предвидените 
последствия от такова обработване, 
най-малко в случая на мерките, 
посочени в член 20.

з) значението и предвидените 
последствия от такова обработване.

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора 
на източника на данни дали се 
обработват лични данни, свързани с 
него, в научноизследователска база 
данни в съответствие с член 10.

Обосновка

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Изменение 154
Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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 
съобщаване на субекта на данни на 
съдържанието на личните данни, 
посочени в параграф 1, буква ж).

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субектът на данни има право по негово 
искане администраторът да коригира 
неточните лични данни, свързани с него. 
Субектът на данните има право 
непълните лични данни да бъдат 
попълнени по негово искане, 
включително чрез добавяне на 
декларация за коригиране.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 156

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право „да бъдеш забравен“ и право на 
заличаване

Право на заличаване

Изменение 157
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, по-
специално що се отнася до лични 

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
и да се въздържа от по-нататъшна 
обработка на такива данни, освен ако 
администраторът на данни е 
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данни, които са били предоставени от 
субекта на данните, докато той е бил 
дете, когато се прилага едно от следните 
условия:

публичен орган или организация, 
упълномощена от публичен орган, или 
действаща по друг начин от името на 
публичен орган, включително що се 
отнася до лични данни, които са били 
предоставени от субекта на данните, 
докато той е бил дете, когато се прилага 
едно от следните условия:

Изменение 158

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) данните повече не са необходими за 
целите, за които са били събрани или 
допълнително обработвани, и 
законният задължителен минимален 
срок за съхранението им е изтекъл;

Изменение 159
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 160

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Администраторът предприема 
всички разумни мерки, за да съобщи 
всяко заличаване на всяко юридическо 
лице, на което данните са разкрити.

Изменение 161

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Параграф 1 се прилага единствено 
когато администраторът на данни 
може да потвърди самоличността на 
субекта на данни, който е отправил 
искане за заличаване.

Изменение 162
Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Обосновка

Тази разпоредба е трудно приложима, като се има предвид естеството на интернет 
и възможностите за публикуване на информация в различни сайтове из целия свят.

Изменение 163
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът извършва 
заличаването незабавно дотолкова, 
доколкото съхранението на лични данни 
е необходимо:

3. Администраторът извършва 
заличаването без излишно забавяне
дотолкова, доколкото съхранението и 
разпространението на лични данни е 
необходимо:

Изменение 164

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве в 
съответствие с член 81;

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве и за 
здравни цели в съответствие с член 81;

Изменение 165
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за спазване на законово задължение за 
запазване на личните данни, предвидено 
в правото на Съюза или на държава 
членка, което се прилага спрямо 
администратора; законите на 
държавите членки се стремят към 
цел от обществен интерес, зачитат 
същността на правото на защита на 
личните данни и са пропорционални 
на преследваната законосъобразна 
цел;

г) за спазване на законово задължение за 
запазване на личните данни, предвидено 
в правото на Съюза или на държава 
членка, което се прилага спрямо 
администратора;
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Обосновка

Възможно е да има закони на други държави членки, които да изискват от 
администратора да откаже правото „да бъдеш забравен“. Може да е необходимо 
данните да бъдат запазени по счетоводни причини, например съгласно правилата за 
финансово отчитане.

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 167
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) администраторът трябва да 
съхранява личните данни, за да 
гарантира, че при възражение в 
съответствие с член 19 се изключва 
по-нататъшното обработване на 
съответните данни.

Обосновка

Повдигнатото възражение срещу обработването на лични данни в съответствие с 
член 19 редовно изключва бъдещото обработване на съответните данни. За да се 
гарантира, че съответните данни действително няма да се използват при бъдещи 
мерки за обработване на данни, те не трябва да бъдат заличавани, а по-скоро 
блокирани или маркирани по друг начин.

Изменение 168

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

6a. Исканията за коригиране, 
заличаване или блокиране на лични 
данни не засягат обработването, 
което е необходимо с цел 
гарантиране, защита и запазване на 
устойчивостта на една или повече 
информационни системи. В 
допълнение, правото на коригиране 
и/или заличаване на лични данни не се 
прилага по отношение на лични 
данни, за които се изисква да бъдат 
запазени по силата на законово 
задължение или с цел защита на 
правата на администратора, 
обработващия лични данни или на 
трети страни.

Обосновка

Съществуват обстоятелства, при които правото на субекта на данни да коригира 
или заличава лични данни не следва да се прилага — например в съответствие с 
правото на държавите — членки на ЕС и други юрисдикции, които изискват 
запазването на определени видове лични данни по съображения, свързани с 
националната сигурност, или за разследвания на потенциални нарушения.

Изменение 169
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 
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посочено в параграф 2;
в) критериите и условията за 
ограничаване на обработването на 
лични данни, както е посочено в 
параграф 4.

Изменение 170
Предложение за регламент
Член 18 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 171
Предложение за регламент
Член 18 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на съгласие 
или договор, субектът на данните има 
право да предава тези лични данни, 
както и друга информация, 
предоставена от него, когато е 
технически осъществимо, и запазена 
чрез система за автоматизирано 
обработване.
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Изменение 172
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правата, посочени в параграфи 1 и 
2, не следва да засягат 
неблагоприятно правата и свободите 
на други лица, включително 
търговската тайна или правата на 
интелектуална собственост. Тези 
съображения не водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Обосновка

Използва се формулировката на съображение 51 във връзка с достъпа до данни.  
Трябва да се обърне надлежно внимание, в разумни граници, на ограниченията за 
преносимост на данните, особено по отношение на законните интереси на 
предприятията за защита на търговските тайни и правата на интелектуална 
собственост.

Изменение 173

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Правото, посочено в параграфи 1 и 
2, не засяга задължението за 
заличаване на данни, когато те вече 
не са необходими, съгласно член 5, 
буква д).

Изменение 174

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на обработването на 
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анонимни данни и данни под 
псевдоним дотолкова, доколкото въз 
основа на такива данни субектът на 
данни не може да бъде 
идентифициран в достатъчна степен 
или идентифицирането би изисквало 
администраторът да отмени процеса 
на представяне под псевдоним.

Изменение 175

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, 
когато администраторът може 
логично да докаже, че не е възможно 
данните на субекта на данни да се 
отделят от данните на други 
субекти на данни.

Изменение 176
Предложение за регламент
Член 18 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Електронният формат, свързаните 
с него функционалности и процедури 
за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2 се определят от 
администратора при позоваване на 
най-подходящите налични 
стандарти в сектора или на 
стандартите, определени от 
заинтересованите страни в сектора 
или от органите по стандартизация. 
Комисията насърчава и подпомага 
сектора, заинтересованите страни и 
органите по стандартизация при 
планирането и приемането на
техническите стандарти, условията и 
процедурите за предаването на лични 
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данни съгласно параграф 2.

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Администраторът гарантира, че са 
получени достатъчно документи 
относно самоличността на субекта 
на данни, когато субектът на данни 
упражнява правата, посочени в 
членове 14 – 19 от настоящия 
регламент.

Обосновка

За да упражняват правата, гражданите трябва да документират своята 
самоличност с цел да се гарантира, че не може да възникне никаква форма на кражба 
на самоличност.

Изменение 178
Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Субектът на данни има право по 
всяко време на възражение срещу 
обработването на неговите лични данни
в случаите по член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), въз основа на първостепенни 
основания с оглед на защитата, 
свързани с неговата конкретна 
ситуация. В случай на обосновано 
възражение, при обработването
администраторът вече няма да може да 
ползва тези данни.
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Обосновка

Промените отразяват ефективната и доказана формулировка за „възражение“ от в 
член 14, буква а) от Директива 95/46/ЕО. Няма причина да се променя настоящата 
система. Не са известни практически проблеми в тази област, които биха оправдали 
законодателна промяна.  Това важи в още по-голяма степен, тъй като регламентът 
вече ще се прилага пряко и следователно без гъвкавостта на директивата.

Изменение 179

Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг или 
когато обработването се основава на 
буква е) от член 6, параграф 1,
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин, като се използват 
ясни и недвусмислени формулировки, 
адаптирани спрямо субекта на 
данните, по-специално при всяка 
информация, конкретно насочена към 
дете, и в ясно различим вид от 
останалата информация.

Изменение 180

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 181
Предложение за регламент
Член 20 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Субектът на данни има правото да
не подлежи на мярка, която засяга
неблагоприятно този субект на 
данни, като офлайн, така и онлайн, и 
се основава единствено на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани със 
субект  на данни, или да се анализира 
или прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение.

Изменение 182

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на рекламата, 
проучването на пазара или 
адаптирането на телевизионните 
медии спрямо потребностите могат 
да се изготвят потребителски 
профили при използване на данни под 
псевдоним, при условие че субектът 
на данните не възразява срещу това. 
Субектът на данните трябва да бъде 
информиран относно правото си на 
възражение. Потребителските 
профили не трябва да бъдат 
обединявани с данни относно 
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носителя на псевдонима.

Обосновка

Първоначалният текст на член 20 би могъл да доведе до това предприятията да 
трябва да получават съгласие за всеки вид обработване на лични данни. С цел обаче да 
не се разруши по-специално икономическия модел на многобройните малки и средни 
европейски предприятия и по този начин да се даде предимство на големите 
американски предприятия, би следвало да се разрешат определени форми на 
обработване на данни, като надлежно се вземе предвид защитата на личните данни.

Изменение 183

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Администраторите на данни 
уведомят субекта на данни при 
извършването на обработване, 
посочено в параграф 1, и дават на 
физическите лица правото на 
преразглеждане на всяко подобно 
решение.

Обосновка

Профилирането за целите на изготвянето на кредитни оценки следва да бъде ясно 
различимо от профилирането за други цели, не на последно място по това, че 
физическите лица са предварително ясно уведомени.

Изменение 184

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) се основава на данни под 
псевдоним;

Изменение 185
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2– буква a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) се основава на законните интереси 
на администратора на данни;

Изменение 186

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 187

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 188

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

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

заличава се

Изменение 189
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) е необходимо за защита на 
жизненоважните интереси на 
субекта на данните или е в 
обществен интерес, както е 
предвидено в член 5, букви г) и д);

Изменение 190

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) е ограничено до данни под 
псевдоним; тези данни под псевдоним 
не трябва да се събират с данни за 
притежателя на псевдонима; член 19, 
параграф 3а се прилага съответно;

Обосновка

В съответствие с член 15, параграф 3 от германския Закон за телевизионните медии, 
който насърчава обработването  на данни под псевдоним и определя ясна правна 
рамка за профилиране в областите, наред с другото, на рекламата и пазарното 
проучване.

Изменение 191
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) е необходимо за защита на
правата, с които разполагат други 
субекти на данни, например с цел 
разкриване на измами, откриване на 
нередности или друга незаконна 
дейност в съответствие с правото на 
Съюза или правото на държава 
членка;

Изменение 192
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) засяга данни, които са превърнати 
в анонимни.

Обосновка

Данни, трайно превърнати в анонимни, в съответствие с определението в член 4, 
параграф 1, буква 2б (нова).

Изменение 193

Предложение за регламент
Член 20 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 194

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 195

Предложение за регламент
Член 20 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 196
Предложение за регламент
Член 20 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Изменение 197
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Страните на пазара на труда 
могат чрез законодателна мярка да 
ограничат обхвата на задълженията 
и правата, предвидени в член 5, букви 
а)―д), в членове 11—20 и в член 32, 
когато национални колективни 
споразумения приемат, че такова 
ограничение представлява необходима 
и пропорционална мярка.

Обосновка

Пазарът на труда е регулиран по много различен начин в различните държави членки. 
Някои държави членки имат традиция по отношение на законодателството, а други 
държави членки имат висока степен на регулиране, което произтича от колективни 
споразумения относно пазара на труда.

Изменение 198

Предложение за регламент
Член 22 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема 
политики и предприема подходящи 
мерки, за да гарантира и да има 
възможност да докаже, че
обработването на лични данни се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент.

1. Като се вземат предвид 
достиженията на техническия 
прогрес, естеството на обработването 
на лични данни и вида на 
организацията, както към момента 
на определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни, се въвеждат подходящи и 
проверими технически и 
организационни мерки, така че 
обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент
и да гарантира защитата на правата 
на субекта на данни още при 
проектирането.
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Обосновка

Регламентът следва да осигури достатъчно гъвкавост, която да позволи на различни 
организации да въведат най-ефективните технически и организационни мерки, 
подходящи за естеството и структурата на всяка съответна организация.

Изменение 199

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При поискване от компетентния 
орган за защита на данните 
администраторът или 
обработващият лични данни доказва 
наличието на технически и 
организационни мерки.

Изменение 200

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Група от предприятия може да 
приложи съвместни технически и 
организационни мерки, за да изпълни 
своите задължения, произтичащи от 
настоящия регламент.

Изменение 201

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Този член не се прилага за 
физическо лице, което обработва
лични данни без търговски интерес.
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Изменение 202

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1,
включват, по-специално:

2. Тези мерки включват без 
ограничение:

Изменение 203

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поддържане на документацията 
съгласно член 28;

a) независим управленски надзор на 
обработването на лични данни, за да 
се гарантира наличието и 
ефективността на техническите и 
организационните мерки;

Изменение 204

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2  – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) внедряване на система за контрол 
на управлението, включваща 
определяне на отговорности, обучение 
на персонал и подходящи инструкции; 

Изменение 205

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнение на изискванията за 
сигурността на данните, определени 
в член 30;

б) наличие на подходящи политики, 
инструкции или други насоки с цел 
предоставяне на указания за 
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обработването на необходимите 
данни с оглед спазването на 
регламента, както и наличие на 
процедури и механизми за прилагане, 
които да правят тези насоки 
ефективни;

Изменение 206

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на оценка на
въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 33;

в) наличие на подходящи процедури за 
планиране, които да гарантират 
съответствието и да разглеждат 
потенциално рисковото обработване 
на лични данни преди започването на 
обработването;

Изменение 207

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) наличие на подходяща 
документация за обработването на 
данни, която позволява спазване на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент;

Изменение 208
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) ясни и достъпни политики за 
управление на данните, които да са 
пропорционални на обема и вида на 
обработваните от администратора 
лични данни и на риска от 
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нарушаване на защитата на данните 
при тяхното обработване;

Обосновка

Допълнителните части са предназначени да предоставят основата за един 
действителен, приложим механизъм за отчетност, който да е достатъчно гъвкав, за 
да се прилага както за големите предприятия, така и за по-малките организации. Тази 
концепция е в съответствие с най-добрите практики, вече въведени при други режими 
за привеждане в съответствие, като например разпоредбите за борба с подкупите.

Изменение 209

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) наличие на подходяща 
информираност и обучение на 
персонала, който участва в 
обработването на данни и във 
вземането на съответните решения 
относно задълженията, 
произтичащи от настоящия 
регламент;

Изменение 210

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) определяне и документиране на 
мерките, посочени в член 11;

Изменение 211
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) доказване на ангажираност на 
най-високо управленско равнище за 
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прилагане на политиките за 
управление на данни в цялото 
предприятие, така че да се гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Обосновка

Допълнителните части са предназначени да предоставят основата за един 
действителен, приложим механизъм за отчетност, който да е достатъчно гъвкав, за 
да се прилага както за големите предприятия, така и за по-малките организации. Тази 
концепция е в съответствие с най-добрите практики, вече въведени при други режими 
за привеждане в съответствие, като например разпоредбите за борба с подкупите.

Изменение 212

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки редовен доклад за 
дейностите на администратора 
съдържа описание на политиките и 
мерките, посочени в параграф 1.

Изменение 213
Предложение за регламент
Член 22 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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средните предприятия.

Изменение 214
Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране

Защита на данните още при 
проектирането

Изменение 215
Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Независимо от първата алинея 
администраторът е натоварен 
единствено с мерки, които са 
пропорционални на риска от 
обработване на данни, отразен от 
естеството на личните данни, които 
се обработват.

Изменение 216

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2
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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. Мерките и процедурите, посочени в 
параграф 1:

а) вземат под внимание 
съществуващите технически 
стандарти и регламентации в 
областта на обществената 
безопасност и сигурност;
б) следват принципа на неутралитет 
на технологиите, на услугите и на 
икономическия модел;
в) се основават на действия и 
стандарти на сектора на световно 
равнище;
г) вземат под внимание 
международното развитие.

Изменение 217

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При изпълнението на 
разпоредбите на настоящия 
регламент се гарантира, че не се 
налагат задължителни изисквания за 
специфични технически 
характеристики на продукти и 
услуги, включително терминали или 
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друго електронно оборудване за 
съобщения, които могат да пречат на 
пускането на оборудване на пазара и 
на свободното движение на такова 
оборудване във и между държавите 
членки.

Изменение 218
Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

заличава се

Изменение 219
Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 220

Предложение за регламент
Член 24
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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 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. Договореностите надлежно 
отразяват съответните ефективни 
роли на съвместните 
администратори и техните 
взаимоотношения по отношение на 
субектите на данни.

Обосновка

Следва да се изисква договореностите, които съвместните администратори 
сключват, изрично да отразяват съответните роли и взаимоотношения на 
съвместните администратори със субектите на данни. Съвместните 
администратори не се намират непременно в равноправно положение за водене на 
преговори, когато става въпрос за договорни споразумения. Освен това не всички 
съвместни администратори имат преки взаимоотношения със субекта на данни и те 
не контролират един и същ вид и количество данни.

Изменение 221
Предложение за регламент
Член 25 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Определянето на представител от 
администратора не засяга съдебните 
производства, които биха могли да 
бъдат започнати срещу самия 
администратор.

заличава се

Обосновка

Представителят действа от името на администратора и е администраторът в ЕС. 
Принцип „non bis in idem“.
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Изменение 222
Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 223
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора и постановява, 
по-специално, че обработващият лични 
данни:

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора. 
Администраторът и обработващият 
лични данни са свободни да определят 
съответните си роли и отговорности 
по отношение на изискванията на 
настоящия регламент и предвиждат 
следното:
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Изменение 224
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) действа единствено по указания на 
администратора, по-специално когато 
предаването на използваните лични 
данни е забранено;

a) обработващият лични данни
действа единствено по указания на 
администратора, по-специално когато 
предаването на използваните лични 
данни е забранено;

Изменение 225

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2– буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) взема под внимание принципа на 
защита на данните още при 
проектирането;

Изменение 226

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 227
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно предвид 
естеството на обработването, 
установява с одобрението на 
администратора необходимите
технически и организационни 

д) доколкото това е възможно предвид 
естеството на обработването и 
способността на обработващия 
лични данни да съдейства с разумни 
усилия, споразумение относно 
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изисквания за изпълнението на
задължението на администратора да 
отговаря на исканията за упражняване 
на правата на субектите на данни, 
определени в глава III;

подходящите и приложими
технически и организационни 
изисквания, които подпомагат 
способността на администратора да 
отговаря на исканията за упражняване 
на правата на субектите, определени в 
глава III;

Изменение 228
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 30—34;

е) доколкото това е възможно 
предвид естеството на обработване, 
информацията, налична за 
обработващия лични данни, и 
неговата способност да съдейства с 
разумни усилия, споразумение за 
начините за гарантиране на
изпълнението на задълженията съгласно 
членове 30—34;

Изменение 229
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва личните 
данни по друг начин;

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването или ги унищожава по 
приемлив от търговска гледна точка
начин;

Изменение 230

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни заличава се
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обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита 
за администратор по отношение на 
това обработване и спрямо него се 
прилагат правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
24.

Изменение 231

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

Обосновка

Принципът на отчетност следва да остави подробностите на администратора и на 
обработващия лични данни

Изменение 232
Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв,

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

поддържа подходяща документация за
мерките, предприети за гарантиране, 
че обработването на личните данни, 
за което е отговорен, е в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Изменение 233
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Документацията съдържа 
информацията, необходима на 
надзорния орган да установи дали 
администраторът или 
обработващият данните е спазил 
настоящия регламент, включително 
описание на приложимите вътрешни 
мерки и механизми за постигане на 
съответствие с член 22.

Обосновка

Нормативното изискване за поддържане на документация за всяка дейност по 
обработването на данни е непостижимо както за многонационалните, така и за по-
малките предприятия и няма да доведе до по-голяма защита на неприкосновеността 
на личния живот на потребителите.  Предложеното изменение отхвърля 
обременителните програми за спазване на изискванията за защита на данните с 
юридически характер, при които се създава документация, но това не води до по-
добри оперативни практики.

Изменение 234

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Задължението, посочено в 
параграфи 1 и 1а, не се прилага за 
малки и средни предприятия, които 
обработват данни само като 
дейност, която е вторична по 
отношение на продажбата на стоки 
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или услуги. Вторичната дейност се 
определя като стопанска или 
нетърговска дейност, която не е 
свързана с основната дейност на 
дадено предприятие. Във връзка със 
защитата на данните, дейностите 
по обработване на данни, които 
представляват по-малко от 50 % от 
оборота на предприятието, се 
считат за вторични.

Изменение 235
Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

заличава се

a) наименованието и координатите 
за връзка на администратора или на 
всеки съвместен администратор или 
обработващ лични данни, както и на 
представителя на администратора, 
ако има такъв;
б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;
в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);
г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
категории лични данни;
д) получателите или категориите 
получатели на личните данни,
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;
е) когато е приложимо, предаването 
на данни на трета държава или 
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международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;
ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;
з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.

Изменение 236

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 и представителят 
на администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

Изменение 237
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



AD\927816BG.doc 123/203 PE496.562v02-00

BG

Изменение 238

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 239

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, си 
сътрудничат при поискване с надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално чрез 
предоставяне на информацията, 
посочена в член 53, параграф 2, буква а), 
и чрез предоставяне на достъпа, 
предвиден в буква б) от посочения 
параграф.

1. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, си 
сътрудничат при поискване с надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално чрез 
предоставяне на информацията, 
посочена в член 53, параграф 2, буква а), 
и чрез предоставяне на достъпа, 
предвиден в буква б) от посочения 
параграф. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят 
документацията на надзорния орган 
въз основа на отправено искане, в 
което се посочват причините за 
искането на достъп до документите.

Изменение 240

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато администраторът и 
обработващият лични данни са 
установени в няколко държави членки 
за целите на цялостно или частично 
управление на данните, им се дава 
възможност да посочат основно 
място на установяване. 

Изменение 241
Предложение за регламент
Член 30 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни въвеждат подходящи 
технически и организационни мерки, за 
да гарантират ниво на сигурност, което 
отговаря на свързаните с обработването 
рискове и естеството на подлежащите 
на защита лични данни, като вземат 
предвид достиженията на техническия 
прогрес и разходите за тяхното 
внедряване.

1. Администраторът и обработващият 
лични данни въвеждат подходящи 
технически и организационни мерки, 
включително използване на 
псевдоними, за да гарантират ниво на 
сигурност, което отговаря на свързаните 
с обработването рискове и естеството на 
подлежащите на защита лични данни, 
като вземат предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване.

Независимо от първата алинея 
администраторът и обработващият 
личните данни са натоварени 
единствено с мерки, които са 
пропорционални на риска от 
обработване на данни, отразен от 
естеството на личните данни, които 
се обработват.

Изменение 242
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правните задължения, посочени в 
параграфи 1 и 2, които ще изискват 
обработване на лични данни до 
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степен, която е строго необходима за 
целите на гарантирането на 
мрежовата и информационната 
сигурност, съставляват законен 
интерес, преследван от или от името 
на администратор или обработващ 
лични данни, както се посочва в буква 
е) от член 6, параграф 1.

Изменение 243
Предложение за регламент
Член 30 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
техническите и организационните 
мерки, посочени в параграфи 1 и 2, 
включително на определенията за 
това какво представляват 
достиженията на техническия 
прогрес за конкретните сектори и в 
особените ситуации на обработване 
на данни, по-специално като се взема 
предвид развитието на технологиите 
и решенията за защита на личния 
живот още при проектирането и за 
защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4.

заличава се

Изменение 244

Предложение за регламент
Член 30 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 245
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, 
отнасящо се до специални категории 
лични данни, лични данни, които са 
предмет на професионална тайна, 
лични данни, свързани с престъпления 
или с подозрение за престъпно деяние, 
или лични данни, отнасящи се до 
банкови сметки или кредитни карти, 
които сериозно застрашават правата 
или законните интереси на субекта 
на данните, администраторът, без 
излишно забавяне, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни.

Изменение 246

Предложение за регламент
Член 31 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора без излишно забавяне
след установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
има вероятност да доведе до правни 
последствия в ущърб на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните.

Изменение 247

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на предложените или 
предприетите от администратора мерки 
за справяне с нарушението на 
сигурността на личните данни.

д) описание на предложените или 
предприетите от администратора мерки 
за справяне с нарушението на 
сигурността на личните данни и/или за 
смекчаване на неговите въздействия.

Изменение 248

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.
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.

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 е 
достатъчна, за да позволява на 
надзорния орган да провери дали е 
спазен настоящият член.
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.
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Изменение 249
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

Изменение 250

Предложение за регламент
Член 31 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган и приложимите 
процедури за подаването на 
докладите.

Изменение 251
Предложение за регламент
Член 32 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни, неприкосновеността на 
личния живот, правата или законните 
интереси 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. Счита се, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за 
личните данни или 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните, ако то 
може да доведе, например, до кражба 
на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна 
повреда, значително накърняване на 
достойнството или на репутацията.

Изменение 252

Предложение за регламент
Член 32 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съобщението до субекта на данните, 
посочено в параграф 1, е изчерпателно, 
ясно и разбираемо за всяко лице и в 
него се описва естеството на 
нарушението на сигурността на личните 
данни и се съдържат най-малко 
информацията и препоръките, 
предвидени в член 31, параграф 3, букви 
б), в) и г).

Изменение 253
Предложение за регламент
Член 32 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако нарушението на 
сигурността на личните данни не е 
предизвикало сериозни вреди и
администраторът е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми, неизползваеми или 
анонимни за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

Изменение 254
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

Изменение 255

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Съобщаване до други организации за 
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нарушение във връзка с лични данни 
Администратор, който съобщава на 
субект на данни за нарушение във 
връзка с личните данни в 
съответствие с член 32, може да 
уведоми друга организация, 
правителствена институция или 
част от правителствена институция 
за нарушението във връзка с личните 
данни, ако тази организация, 
правителствена институция или 
част от правителствена институция 
може да успее да намали риска от 
нанасяне на вреда, произтичащ от 
това, или да смекчи тази вреда. 
Такива уведомления могат да се 
извършват без да се информира 
субектът на данните дали 
разкриването се извършва единствено 
за целите на намаляване на риска от 
нанасяне на вреда на субекта на 
данни, произтичащ от нарушението, 
или за смекчаване на тази вреда.

Обосновка

В много случаи други организации или правителствени институции са в състояние да 
помогнат за смекчаването на вредата, която може да произтече за субекта на данни 
след нарушаване на сигурността на личните данни, ако те бъдат информирани за 
нарушението и за обстоятелствата около него.

Изменение 256

Предложение за регламент
Глава 4  – раздел 3  – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

Обосновка

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

Изменение 257
Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът извършва 
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни. Една 
оценка е достатъчна за 
разглеждането на набор от операции 
по обработване, които 
представляват сходни рискове. От 
МСП се изисква да извършват оценка 
на въздействието едва след третата 
година от тяхната регистрация, 
когато обработването на данни се 
счита за тяхна основна стопанска 
дейност.

Изменение 258
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

В интерес на правната сигурност е необходимо ясно и изчерпателно да се определят 
специфичните рискове, за които става въпрос.
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Изменение 259
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на неговото 
икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, която се 
основава на автоматизирано 
обработване и на чието основание се 
вземат мерки, които пораждат правни 
последици за лицето или го засягат в 
значителна степен;

a) систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на неговото 
икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, която се 
основава на автоматизирано 
обработване и на чието основание се 
вземат мерки, които пораждат правни 
последици в ущърб на лицето, 
включително всяка допълнителна 
операция по обработване от вида на 
посочените в член 20, параграф 1 от 
настоящия регламент;

Изменение 260

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние,
политическите възгледи, 
религиозните убеждения, 
наказателните присъди, расата или 
етническия произход или информация 
за предоставянето на здравно 
обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за вземане 
на мерки или решения относно 
конкретни физически лица;
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Изменение 261
Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, включително на риска от 
дискриминация, заложен в 
операцията или засилен от нея,
мерките, предвидени за справяне с 
рисковете, гаранциите, мерките за 
сигурност и механизмите за гарантиране 
на защитата на личните данни и за 
доказване на спазването на настоящия 
регламент, като се вземат предвид 
правата и законните интереси на 
субектите на данните и другите 
засегнати лица, както и съвременните 
технологии и методи, които могат да 
подобрят неприкосновеността на 
личния живот на гражданите.
Когато съществуват европейски 
насоки, тези насоки се вземат предвид 
за оценката на въздействието.

Изменение 262
Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Активното допитване до мнението на субектите на данните представлява 
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непропорционална тежест за администраторите на лични данни.

Изменение 263

Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 264

Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Изменение 265

Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 266

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Оценките на въздействието на 
защитата на данните се считат за 
защитени съобщения.

Обосновка

Важно е да се посочи това, за да се разсеят опасенията на дружествата, че 
иновативни нови процеси, които са предмет на търговска тайна, могат да бъдат 
разпространени в публичното пространство.
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Изменение 267
Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и
предварителна консултация

Предварителна консултация

Обосновка

Вътрешно съответствие с целите, определени в съображение 70.

Изменение 268
Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
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authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Изменение 269
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора се консултира с 
надзорния орган преди обработването 
на лични данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато:

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора може да се консултира 
с надзорния орган преди обработването 
на специални категории лични данни, 
за да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

Изменение 270

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши предварителна 
консултация относно операции по 
обработване, които има вероятност да 
създадат конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват и/или 
цели и които са указани в 
съответствие с параграф 4.

б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши предварителна 
консултация относно операции по 
обработване, които има вероятност да 
създадат конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват и/или 
цели.

Обосновка

Вж. обосновката за заличаването на параграф 4.
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Изменение 271
Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване не 
съответства на настоящия регламент, и 
по-специално когато рисковете са 
недостатъчно идентифицирани или 
смекчени, той забранява планираното 
обработване и прави подходящи 
предложения, за да коригира това 
несъответствие.

3. Когато компетентният надзорен
орган установи в съответствие със 
своите правомощия, че планираното 
обработване не съответства на 
настоящия регламент, и по-специално 
когато рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 
забранява планираното обработване и 
прави подходящи предложения, за да 
коригира това несъответствие. Такова 
решение подлежи на обжалване в 
компетентен съд и може да не бъде 
приложимо, докато се обжалва, освен 
ако обработването води до 
причиняване на сериозна 
непосредствена вреда на субектите 
на данни.

Изменение 272

Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които 
се провежда предварителна 
консултация съгласно параграф 2, 
буква б). Надзорният орган съобщава 
тези списъци на Европейския 
комитет по защита на данните.

заличава се

Обосновка

От административна гледна точка е прекалено сложно да се приложи ефективно, 
особено в светлината на необходимостта от неспецифичен за отделните сектори, 
насочен към бъдещето регламент.
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Изменение 273

Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени дейности по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко
държави членки или за наблюдение на 
тяхното поведение, или могат 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57, преди приемането на списъка.

5. Когато дейностите по обработване 
на данни са свързани с предлагането на 
стоки или услуги на субекти на данни в 
няколко държави членки или за 
наблюдение на тяхното поведение, или 
могат съществено да засегнат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57.

Обосновка

Съсредоточаване на механизма за съгласуваност, където е най-подходящо, в 
съответствие с измененията на член 58, параграф 2.

Изменение 274

Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни
предоставя на надзорния орган оценката 
на въздействието върху защитата на 
данните, предвидена в член 33, и при 
поискване всякаква друга информация, 
която позволява на надзорния орган да 
извърши оценка на съответствието на 
обработването, и по-специално на 
рисковете за защитата на личните данни 
на субекта на данни и на съответните 
гаранции.

6. Администраторът предоставя на 
надзорния орган оценката на 
въздействието върху защитата на 
данните, предвидена в член 33, и при 
поискване всякаква друга информация, 
която позволява на надзорния орган да 
извърши оценка на съответствието на 
обработването, и по-специално на 
рисковете за защитата на личните данни 
на субекта на данни и на съответните 
гаранции.
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Обосновка

С цел да се гарантира правната сигурност и да се даде възможност за по-добро 
прилагане от страна на надзорните органи и в съответствие със съображение 62, в 
което се изисква „ясно определяне на отговорностите съгласно настоящия 
регламент“, предварителното разрешение от надзорния орган и консултациите с него 
следва да се възложат единствено на администратора. Това създава много по-ясна 
рамка както за стопанските субекти, така и за надзорните органи.

Изменение 275
Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 276

Предложение за регламент
Член 34 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 277
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 278

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни;

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни; Основните 
дейности се определят като 
дейности, при които 50 % от 
годишния оборот в резултат от 
продажбата на данни или от 
приходи, е получен от тези данни. Във 
връзка със защитата на данните, 
дейностите по обработване на данни, 
които представляват по-малко от 
50 % от оборота на предприятието, 
се считат за вторични.

Обосновка

Определянето на длъжностни лица по защита на данните следва да се счита за 
необходимо единствено когато основните дейности на предприятието се отнасят до 
обработване на лични данни.

Изменение 279

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура,
организацията по защита на данните 
или длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

Изменение 280

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 281

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че всички други 
професионални задължения на 
длъжностното лице по защита на 
данните са съвместими със задачите и 
задълженията му като длъжностно лице 
по защита на данните и не водят до 
конфликт на интереси.

6. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че всички други 
професионални задължения на
организацията по защита на данните 
или длъжностното лице по защита на 
данните са съвместими със задачите и 
задълженията му като длъжностно лице 
по защита на данните и не водят до 
конфликт на интереси.

Изменение 282

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати.

Обосновка

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

Изменение 283

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 284

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 285
Предложение за регламент
Член 36 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни гарантира, 
че длъжностното лице по защита на 
данните участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

1. Изпълнителното ръководство на 
администратора или обработващият 
лични данни подпомага организацията 
по защитата на данните или 
длъжностното лице по защита на 
данните при осъществяването на 
техните задължения и предоставя 
персонал, помещения, оборудване и 
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всякакви други ресурси, необходими за 
изпълнението на функциите и 
задълженията, посочени в член 37.

Изменение 286
Предложение за регламент
Член 36 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Организацията по защитата на 
данните или длъжностното лице по
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си независимо 
и се отчита пряко пред ръководството 
на администратора или обработващия 
лични данни.

Изменение 287

Предложение за регламент
Член 36 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага организацията 
по защита на данните или
длъжностното лице по защита на 
данните при изпълнението на задачите и 
осигурява персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

Изменение 288

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 –  уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на длъжностно 
лице по защита на данните най-малко 
следните задачи:

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на организацията 
по защита на данните или на
длъжностно лице по защита на данните 
най-малко следните задачи:

Изменение 289

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент и да 
документира тази дейност и получените 
отговори;

a) да повишава осведомеността, да
информира и съветва администратора 
или обработващия лични данни за 
техните задължения по силата на 
настоящия регламент и да документира 
тази дейност и получените отговори;

Изменение 290

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
изискванията, свързани със защитата 
на данните още при проектирането, 
защитата на данните по 
подразбиране и сигурността на 
данните, както и по отношение на 
информирането на субектите на 
данни и техните искания при 
упражняване на правата им по 
силата на настоящия регламент;

в) да наблюдава спазването на 
настоящия регламент;
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Изменение 291
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да наблюдава документирането, 
уведомяването и съобщаването за 
нарушения на сигурността на личните 
данни съгласно членове 31 и 32;

д) да разработи процедури за 
наблюдение, документиране, 
уведомяване и съобщаване за
нарушения на сигурността на личните 
данни съгласно членове 31 и 32;

Изменение 292
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

е) да разработи процедури за 
наблюдение на извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

Изменение 293
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да гарантира наличието на мерки 
за отчетност по смисъла на член 22, 
параграф 2, букви в)—дг);

Обосновка

Изясняване на централната роля на длъжностното лице по защита на данните във 
веригата на отчетност пред висшето ръководство.
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Изменение 294
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да наблюдава отговорите на искания 
от надзорния орган и, в рамките на 
компетентността на длъжностното лице 
по защита на данните, да си сътрудничи 
с надзорния орган по негово искане или 
по своя собствена инициатива;

ж) да съдейства за отговорите на 
искания от надзорния орган и, в рамките 
на компетентността на длъжностното 
лице по защита на данните, да си 
сътрудничи с надзорния орган по негово 
искане или по своя собствена 
инициатива;

Изменение 295
Предложение за регламент
Член 39 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

1. Държавите членки и Комисията
работят с администраторите, 
обработващите лични данни и 
другите заинтересовани страни, за да
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни и на органите на държавите 
членки бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Обосновка

Това изменение насърчава и дава възможност за създаването на система, според 
която регулаторните органи акредитират независими оценители както за оценки на 
цялото предприятие, така и за оценки на конкретни продукти или технологии.
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Изменение 296

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Механизмите за сертифициране за 
защита на данните са доброволни, 
достъпни и се предоставят на 
разположение чрез процедура, която е 
прозрачна и не е неправомерно 
натоварваща. Тези механизми са 
технологично неутрални и глобално 
приложими и допринасят за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Обосновка

Механизмите за сертифициране следва да се проектират с оглед да бъдат ефективни, 
без да са прекалено бюрократични или натоварващи.

Изменение 297

Предложение за регламент
Член 39 –  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 механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави, 
при условие че подобни мерки са 
технологично неутрални.
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Изменение 298

Предложение за регламент
Член 39 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
механизмите за сертифициране и за 
печатите и маркировките за защита 
на данните, както и механизми за 
насърчаване и признаване на 
механизмите за сертифициране и на 
печатите и маркировките за защита 
на данните. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Изменение 299

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, а също и 
прилагането на това 
законодателство, 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;
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Изменение 300

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако Комисията има основание да 
счита, вследствие на наблюдението 
или всякакъв друг източник, че дадена 
държава или международна 
организация, относно която е взето 
решение съгласно параграф 3, вече не 
осигурява адекватно ниво на защита 
по смисъла на параграф 2, тя 
преразглежда това решение.

Изменение 301
Предложение за регламент
Член 42 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41 или реши, че 
трета държава, територия, 
обработващ сектор в тази трета 
държава или международна 
организация не гарантира 
необходимото ниво на защита в 
съответствие с параграф 5 от 
настоящия член, даден администратор 
или обработващ лични данни може да 
предава лични данни на трета държава 
или международна организация, 
предаваща данни в международен 
мащаб, само ако администраторът или 
обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни, и 
когато е уместно съгласно оценка на 
въздействието, като 
администраторът или 
обработващият лични данни 
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гарантира, че получателят на данни в 
трета държава поддържа високи
стандарти за защита на данните.

Тези гаранции осигуряват най-
малкото спазването на принципите 
на обработване на лични данни 
съгласно установеното в член 5 и 
гарантират правата на субектите на 
данни, както са установени в глава 
III.

Изменение 302

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията; Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

б) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията, между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на 
данните, който може да бъде 
подизпълнител и е извън 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), като тези 
клаузи могат да включват 
стандартни условия за по-
нататъшни предавания на данни 
извън ЕИП; тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2; или

Обосновка

Това е важно допълнение за изясняване на отношенията между администраторите, 
обработващите лични данни и подизпълнителите, обработващи лични данни, в 
контекста на международното предаване на данни.

Изменение 303

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, параграф 
1, буква б); или

в) стандартни клаузи за защита на 
данните между администратора или 
обработващия лични данни и 
получателя на данните извън ЕИП
(който може да бъде подизпълнител), 
които могат да включват 
стандартни условия за по-
нататъшни предавания на данни 
извън ЕИП, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, параграф 
1, буква б); или

Обосновка

Това е важно допълнение за изясняване на отношенията между администраторите, 
обработващите лични данни и подизпълнителите, обработващи лични данни, в 
контекста на международното предаване на данни.

Изменение 304

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните, 
разрешени от надзорен орган в 
съответствие с параграф 4.

г) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните, 
разрешени от надзорен орган в 
съответствие с параграф 4; или

Изменение 305

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
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лични данни и получателя на 
данните, които допълват 
стандартните клаузи за защита на 
данните, посочени в букви б) и в) от 
настоящия параграф, и са разрешени 
от компетентния надзорен орган в 
съответствие с параграф 4;

Обосновка

Това изменение ще осигури стимул за организациите да надхвърлят спазването на 
основните регулаторни изисквания с режими като „печат за данни“ или „маркировка 
за доверие“.

Изменение 306

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) мерките, посочени в член 83, 
параграф 4, за исторически, 
статистически или научни цели;

Изменение 307

Предложение за регламент
Член 42 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на
стандартни клаузи за защита на 
данните или задължителни фирмени 
правила, както е посочено в параграф 
2, букви а), б) и в), не изисква 
допълнително разрешение.

3. Предаването на данни въз основа на 
параграф 2, букви а), б), в) или д), не 
изисква допълнително разрешение.

Обосновка

Предаване за изследователски цели на кодирани данни, които не могат и няма да 
бъдат повторно идентифицирани от получатели, намиращи се в трети държави, 
следва да се разреши без допълнителни административни тежести.
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Изменение 308
Предложение за регламент
Член 42 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато предаването на данни се 
основа на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г),
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от
надзорния орган в съответствие с член 
34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които засягат 
субекти на данни в друга държава 
членка или други държави членки, или 
които съществено засягат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в
член 57.

4. Администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от
компетентния надзорeн орган в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а) за предаване на данни 
съгласно настоящия член. Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
съществено засягат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, компетентният надзорен
орган прилага механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57.

Изменение 309

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
избере предаването на данни да се 
основава на стандартни клаузи за 
защита на данните, както са 
посочени в параграф 2, букви б) и в), и 
да предложи в допълнение към тези 
стандартни клаузи допълнителни 
правно обвързващи ангажименти, 
които се прилагат за предаваните 
данни. В подобни случаи тези 
допълнителни ангажименти са 
предмет на предварителни 
консултации с компетентния 
надзорен орган и допълват 
стандартните клаузи, а не им 
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противоречат пряко или косвено. 
Държавите членки, надзорните 
органи и Комисията насърчават 
използването на допълнителни 
правно обвързващи ангажименти, 
като предлагат на 
администраторите и 
обработващите лични данни, които 
приемат тези повишени гаранции, 
печат, маркировка или механизъм за 
защита на данните, приети съгласно 
член 39.

Обосновка

Администраторите и обработващите лични данни често ще имат пряк и 
практически опит, който показва, че допълнителните гаранции могат да бъдат 
подходящи във връзка с личните данни, които те предават. Регламентът следва да 
насърчава тези администратори и обработващи лични данни да предлагат 
допълнителни гаранции, когато те са необходими. Тези допълнителни ангажименти 
следва да не противоречат на стандартните клаузи.

Изменение 310

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. За да се насърчава използването на 
допълнителни договорни клаузи, 
посочени в параграф 2, точка д) от 
настоящия член, компетентните 
органи могат да предлагат на 
администраторите и 
обработващите лични данни, които 
приемат тези гаранции, печат, 
маркировка или механизъм за защита 
на данните, приет съгласно член 39.

Обосновка

Изменение за насърчаване на използването на допълнителни печати или маркировки за 
доверие.
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Изменение 311
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден надзорен орган одобрява 
задължителни фирмени правила в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, определен в член 58,
при условие че те:

1. Компетентният надзорен орган
разрешава чрез един акт на одобрение
задължителни фирмени правила за 
група от предприятия. Тези правила 
ще позволят множество 
вътрешнофирмени международни 
предавания на данни във и извън 
Европа, при условие че те:

Изменение 312

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

a) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и техните външни 
подизпълнители и включват техните 
служители;

Обосновка

В изчислителните услуги „в облак“ доставчиците често използват външни 
подизпълнители за изпълнение на специфични задачи с цел предоставяне на услуги и 
поддръжка 24/7. Следователно това следва да бъде признато от надзорния орган в 
задължителните фирмени правила.

Изменение 313

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 
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на данните; на данните и са прозрачни за 
субектите на данните;

Изменение 314

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове;

a) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове, и на техните външни 
подизпълнители;

Изменение 315

Предложение за регламент
Член 43 –  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 задължителните 
фирмени правила по смисъла на 
настоящия член, по-специално по 
отношение на критериите за тяхното 
одобрение, прилагането на параграф 2, 
букви б), г), д) и е) спрямо 
задължителните фирмени правила, с 
които са ангажирани обработващите 
лични данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните на данни 
на съответните субекти на данни.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за задължителните 
фирмени правила по смисъла на 
настоящия член, по-специално по 
отношение на критериите за тяхното 
одобрение, включително 
прозрачността за субектите на 
данните, прилагането на параграф 2, 
букви б), г), д) и е) спрямо 
задължителните фирмени правила, с 
които са ангажирани обработващите 
лични данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните на данни 
на съответните субекти на данни.

Изменение 316
Предложение за регламент
Член 44 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогации Други законни основания за 
международно предаване на данни

Изменение 317

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или
когато Комисията реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита в съответствие с 
член 41, параграф 5; или при липсата 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

Изменение 318
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AD\927816BG.doc 161/203 PE496.562v02-00

BG

необходимо, е предоставил подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

личните данни.

Обосновка

В днешното зависимо от данните общество няма основание да се отрежда специална 
роля на масовите или честите предавания, тъй като това не отговаря на 
действителността, свързана с потока от данни, и поради това би било в 
противоречие с целта за осигуряване на свободно движение на данните.

Изменение 319
Предложение за регламент
Член 44 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюз или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът.

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в международните конвенции, 
в правото на Съюза или в правото на
държавата членка, чийто субект е 
администраторът. Тази дерогация 
следва да се използва единствено за 
извънредно предаване на данни. Във 
всеки един случай е необходимо да се 
извършва внимателна оценка на 
всички обстоятелства по 
предаването на данни.

Изменение 320

Предложение за регламент
Член 44 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни 
документира оценката, както и 
предоставените подходящи гаранции, 
посочени в параграф 1, буква з) от 
настоящия член, в документацията, 
посочена в член 28, и информира 
надзорния орган за предаването на 

заличава се
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данните.

Изменение 321
Предложение за регламент
Член 44 –  параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 322
Предложение за регламент
Член 46 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предвижда, че 
един или повече публични органи 
отговарят за наблюдението на 
прилагането на настоящия регламент и
допринасят за неговото съгласувано 
прилагане навсякъде в Съюза, така че да 
се защитят основните права и свободи 
на физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни и да 
се улесни свободното движение на 
личните данни в рамките на Съюза. За 
постигането на тези цели надзорните 
органи си сътрудничат помежду си и с 
Комисията.

1. Всяка държава членка предвижда
водещ публичен надзорен орган, който 
отговаря за наблюдението на 
прилагането на настоящия регламент и
допринася за неговото съгласувано 
прилагане навсякъде в Съюза, така че да 
се защитят основните права и свободи 
на физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни и да 
се улесни свободното движение на 
личните данни в рамките на Съюза. За 
постигането на тези цели надзорните 
органи си сътрудничат помежду си и с 
Комисията.

Обосновка

Следва да бъде ясно определен един водещ надзорен орган, за да се ускори 
действителното осъществяване на принципа за „обслужване на едно гише“.
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Изменение 323
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения, по-
специално нарушенията, посочени в 
член 79, параграфи 4, 5 и 6. 
Надзорните органи могат да налагат 
санкции само на администраторите 
или обработващите лични данни, 
чието основно място на установяване 
е в същата държава членка, или, 
съгласно членове 56 и 57, ако 
надзорният орган на основното 
място на установяване не предприеме 
действия.

Обосновка

Пояснява и подчертава ролята на надзорните органи по отношение на санкциите.

Изменение 324
Предложение за регламент
Член 47 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени.

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени, въпреки 
договореностите за сътрудничество и 
съгласуваност във връзка с глава VII.

Обосновка

Трябва да се обърне надлежно внимание на задълженията на надзорните органи един 
към друг по силата на механизма за съгласуваност.

Изменение 325
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Предложение за регламент
Член 48 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или 
от правителството на съответната
държава членка.

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават от парламента на 
съответната държава членка.

Изменение 326

Предложение за регламент
Член 51 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите на място на 
установяване на администратор или 
обработващ лични данни в Съюза, и 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, надзорният орган на държавата 
членка, в която се намира основното 
място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите
на глава VII от настоящия регламент.

2. Когато настоящият регламент се 
прилага съгласно член 3, параграф 1, 
компетентният надзорен орган ще 
бъде надзорният орган на държавата 
членка или територията, в която се 
намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, за които се 
прилага настоящият регламент. 
Споровете се решават в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, предвиден в член 58, и
без да се засягат другите разпоредби на 
глава VII от настоящия регламент.

Изменение 327

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 а (нов)



AD\927816BG.doc 165/203 PE496.562v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато настоящият регламент се 
прилага съгласно член 3, параграф 2, 
компетентният надзорен орган е 
надзорният орган на държавата 
членка или територията, където 
администраторът е определил 
представител в Съюза съгласно член 
25.

Изменение 328

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато настоящият регламент се 
прилага за различни администратори 
и/или обработващи лични данни в 
една и съща група предприятия 
съгласно член 3, параграфи 1 и 2, само 
един надзорен орган е компетентен и 
той се определя в съответствие с 
член 51, параграф 2.

Изменение 329

Предложение за регламент
Член 52 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване надзорният орган 
консултира субектите на данни при 
упражняването на техните права 
съгласно настоящия регламент и, ако е 
целесъобразно, си сътрудничи за тази 
цел с надзорните органи в други
държави членки.

3. При поискване компетентният 
надзорен орган консултира субектите на 
данни при упражняването на техните 
права съгласно настоящия регламент и, 
ако е целесъобразно, си сътрудничи за 
тази цел с надзорните органи в други
държави членки.

Изменение 330
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Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието:

1. Компетентният надзорен орган има 
правомощието:

Изменение 331
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да осигурява спазването на 
изискванията за предварителните
разрешения и предварителните
консултации, посочени в член 34;

г) да осигурява спазването на 
изискванията за предварителните 
консултации, посочени в член 34;

Изменение 332
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) да информира администратора 
и/или обработващия лични данни 
относно наличните средства за 
съдебна защита срещу неговото 
решение.

Обосновка

Разпоредбите относно правомощията на надзорния орган спрямо администратора 
и/или обработващия данните следва да бъдат допълнени с изрични правни гаранции за 
администратора и/или обработващия лични данни.

Изменение 333

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган има 2. Компетентният надзорен орган има 



AD\927816BG.doc 167/203 PE496.562v02-00

BG

правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни:

правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни:

Изменение 334

Предложение за регламент
Член 53 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 
на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

3. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 
на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

Изменение 335

Предложение за регламент
Член 53 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения, по-
специално нарушенията, посочени в 
член 79, параграфи 4, 5 и 6.

4. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения, по-
специално нарушенията, посочени в 
член 79, параграфи 4, 5 и 6.

Изменение 336
Предложение за регламент
Член 55 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
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си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки 
и своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност от операции по 
обработване да бъдат засегнати
субекти на данни в няколко държави 
членки.

си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност субекти на данни в няколко
държави членки да предизвикат 
правни последици в ущърб на 
субектите на данни.

Изменение 337

Предложение за регламент
Член 55 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 
значима информация относно хода на 
дадено разследване или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, 
които противоречат на настоящия 
регламент.

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 
значима информация относно хода на 
дадено разследване или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, за
които е доказано, че противоречат на 
настоящия регламент.

Изменение 338
Предложение за регламент
Член 56 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорните органи определят 
практическите аспекти на конкретните 
действия за сътрудничество.

4. Надзорните органи определят 
практическите аспекти на конкретните 
действия за сътрудничество в своите 
правилници. Правилниците се 
оповестяват публично в Официален 
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вестник на Европейския съюз.

Изменение 339
Предложение за регламент
Член 58 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди даден надзорен орган да 
приеме мярка, посочена в параграф 2, 
този надзорен орган представя 
проектомярката на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията.

1. Преди компетентният надзорен 
орган да приеме мярка, посочена в 
параграф 2, този надзорен орган 
представя проектомярката на 
Европейския комитет по защита на 
данните и на Комисията.

Изменение 340

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се отнася за дейности 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 
тяхното поведение; или

a) се отнася за дейности по обработване 
на лични данни, които са свързани с
предлагането на стоки или услуги на 
субекти на данни в няколко държави 
членки, когато администратор или 
обработващ лични данни извън ЕИП 
не е посочил представител на 
територията на ЕИП; или която

Обосновка

Това следва да стимулира предприятията от държави извън ЕС да посочат 
представител на територията на ЕС. Не следва да има никаква дискриминация срещу 
предприятия от държави извън ЕС, които са установени в ЕС.

Изменение 341

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може съществено да засегне 
свободното движение на лични данни 
в рамките на Съюза; или

заличава се

Изменение 342

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) има за цел приемането на списък на 
операциите по обработване, за които 
се изисква предварителна 
консултация съгласно член 34, 
параграф 5; или

заличава се

Обосновка

Вж. измененията на член 34 относно предварителната консултация — изискването за 
изготвяне на списъци и за представянето им към механизма за съгласуваност е 
прекалено бюрократично и анти-иновативно.

Изменение 343

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) има за цел да определи 
стандартните клаузи за защита на 
данните, посочени в член 42, параграф 
2, буква б); или

заличава се

Изменение 344

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) има за цел да разреши договорните 
клаузи, посочени в член 42, параграф 2; 
или

заличава се

Изменение 345

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) има за цел да одобри задължителни 
фирмени правила по смисъла на 
член 43.

заличава се

Обосновка

Органите за защита на данните следва да бъдат компетентни по силата на прякото 
действие на регламента да изготвят задължителни фирмени правила без да трябва 
да ги представят към механизма за съгласуваност.

Изменение 346

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) позволява обработване на данни за 
научноизследователски цели в 
съответствие с член 81, параграф 3 
и/или член 83, параграф 3.

Изменение 347

Предложение за регламент
Член 58 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
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данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56.

данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден компетентен
орган не представи проектомярката, 
посочена в параграф 2, или не спази 
задълженията за взаимопомощ в 
съответствие с член 55 или за съвместни 
операции в съответствие с член 56.

Изменение 348

Предложение за регламент
Член 58 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да поиска който и да 
било въпрос да бъде разгледан в 
рамките на механизма за съгласуваност, 
за да се гарантира правилното и 
съгласувано прилагане на настоящия 
регламент.

4. Комисията може, действайки от 
свое име, и по искане на 
заинтересовани страни, да поиска 
който и да било въпрос да бъде 
разгледан в рамките на механизма за 
съгласуваност, за да се гарантира 
правилното и съгласувано прилагане на 
настоящия регламент.

Обосновка

Когато са налице несъответствия по отношение на прилагането на регламента, 
които застрашават хармонизирано прилагане и засягат конкретни заинтересовани 
страни, на засегнатите страни трябва да се даде правото да изразят своите 
безпокойства в рамките на механизма за съгласуваност.

Изменение 349

Предложение за регламент
Член 58 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните
незабавно информира по електронен 
път членовете на Европейския комитет 
по защита на данните и Комисията за 
всяка значима информация, която му е 

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне по 
електронен път членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните и Комисията за всяка значима 
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била съобщена, като използва 
стандартизиран формат. Председателят 
на Европейския комитет по защита на 
данните предоставя превод на 
значимата информация, когато това е 
необходимо.

информация, която му е била съобщена, 
като използва стандартизиран формат.
Председателят на Европейския комитет 
по защита на данните предоставя превод 
на значимата информация, когато това е 
необходимо.

Изменение 350

Предложение за регламент
Член 58 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват
председателя и Комисията дали
запазват или изменят своята 
проектомярка и им представят
изменената проектомярка, ако има 
такава, като използват стандартизиран 
формат.

8. Компетентният надзорен орган, 
посочен в параграф 1, взема предвид 
становището на Европейския комитет 
по защита на данните и в срок от две 
седмици след като е бил информиран за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомява
председателя и Комисията дали запазва 
или изменя своята проектомярка и им
представя изменената проектомярка, 
ако има такава, като използва
стандартизиран формат.

Изменение 351
Предложение за регламент
Член 61 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни,
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
когато съществува опасност 
упражняването на право на субект на 
данни да бъде сериозно възпрепятствано 
поради изменение на съществуващото 
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съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци,
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

положение, или с цел предотвратяване 
на големи недостатъци, чрез дерогация 
от процедурата, посочена в член 58, той 
може незабавно да приеме временни 
мерки с определен срок на действие.
Този надзорен орган съобщава 
незабавно тези мерки на
компетентния надзорен орган,
Европейския комитет по защита на 
данните, Комисията и съответния 
администратор или обработващ 
лични данни, като излага подробно 
причините за тях.

Изменение 352

Предложение за регламент
Член 61 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1 и счита, че 
е необходимо спешно да бъдат приети 
окончателни мерки, той може да 
поиска от Европейския комитет по 
защита на данните спешно да даде 
становище, като изтъкне причини за 
искането на такова становище, както 
и за спешността на окончателните 
мерки.

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1, той изисква
от Европейския комитет по защита на 
данните спешно да даде становище, като 
изтъкне причини за искането, както и за 
спешността на окончателните мерки.

Изменение 353

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за да реши относно правилното 
прилагане на настоящия регламент в 
съответствие с неговите цели и 
изисквания във връзка с въпроси, 
повдигнати от надзорните органи 
съгласно член 58 или член 61, относно 
въпрос във връзка с който е прието 

заличава се
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обосновано решение съгласно член 60, 
параграф 1 или относно въпрос във 
връзка с който даден надзорен орган 
не представя проектомярка и посочва, 
че не смята да се съобрази със 
становището на Комисията, прието 
съгласно член 59;

Изменение 354

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Комисията:

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива, по искане на 
Комисията или на други 
заинтересовани страни:

Изменение 355

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) консултира Комисията по всеки 
въпрос, свързан със защитата на 
личните данни в Съюза, включително 
относно всяко предложено изменение на 
настоящия регламент;

a) консултира европейските 
институции по всеки въпрос, свързан 
със защитата на личните данни в Съюза, 
включително относно всяко предложено 
изменение на настоящия регламент;

Изменение 356

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда по своя собствена б) разглежда по своя собствена 
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инициатива, по инициатива на някой от 
своите членове или по искане на 
Комисията всеки въпрос, който се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, и издава насоки, препоръки и 
най-добри практики, предназначени за 
надзорните органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

инициатива, по инициатива на някой от 
своите членове, на Комисията или на 
други заинтересовани страни всеки 
въпрос, който се отнася до прилагането 
на настоящия регламент, и издава 
насоки, препоръки и най-добри 
практики, предназначени за надзорните 
органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

Изменение 357

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По целесъобразност, при 
изпълнението на своите задачи, 
посочени в настоящия член, 
Европейският комитет по защита на 
данните се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен 
период от време. Без да се засягат 
разпоредбите на член 72, 
Европейският комитет по защита на 
данните оповестява публично 
резултатите от консултациите.

Обосновка

Преди приемането на становища и доклади комитетът следва да се консултира със 
заинтересованите страни и да и им предостави възможност да направят коментари 
в рамките на разумен период от време, както е възможно за други регулаторни 
области.

Изменение 358
Предложение за регламент
Член 68 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският комитет по защита на 2. Европейският комитет по защита на 
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данните приема свой процедурен 
правилник и определя своите методи на 
работа. По-специално, той предвижда, 
че изпълнението на задълженията 
продължава, когато мандатът на даден 
член изтече или даден член подаде 
оставка, както и създаването на 
подгрупи за конкретни въпроси или 
сектори и свои процедури по отношение 
на механизма за съгласуваност, посочен 
в член 57.

данните приема свой процедурен 
правилник и определя своите методи на 
работа. По-специално, той предвижда, 
че изпълнението на задълженията
продължава, когато мандатът на даден 
член изтече или даден член подаде 
оставка, както и създаването на 
подгрупи за конкретни въпроси или 
сектори и свои процедури по отношение 
на механизма за съгласуваност, посочен 
в член 57,  и правните гаранции, 
приложими за съответните 
администратори или обработващите 
лични данни.

Обосновка

Няма изрични правни гаранции за съответните администратори или обработващите 
данни.

Изменение 359

Предложение за регламент
Член 69 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателите е пет години 
и може да бъде подновяван.

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателите е пет години 
и може да бъде подновяван. Тяхното 
назначение може да бъде отменено с 
решение на Европейския парламент, 
прието с мнозинство от две трети 
от подадените гласове, 
представляващи мнозинство от 
неговите членове.

Изменение 360

Предложение за регламент
Член 73 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
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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.

на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, и 
което разполага с минимален размер 
на финансово обезпечение от 
80 000 EUR, както и с 
представителна членска маса със 
съответната структура, има право да 
подава жалба до надзорен орган в която 
и да било държава членка от името на 
един или повече субекти на данни,
които са негови членове, когато счита, 
че правата на даден субект на данни 
съгласно настоящия регламент са били 
нарушени вследствие на обработването 
на личните данни.

Обосновка

Минималният размер на финансово обезпечение и представителната членска маса са 
необходими, за да се гарантира, че с инструмента на колективния иск не се 
злоупотребява и не се стига до създаването на сдружения с единствената цел да се 
подават искове, както и че правните и съдебните разходи се покриват в минимален 
размер.

Изменение 361

Предложение за регламент
Член 75 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване.
Като алтернатива такива дела могат да 
се завеждат пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянни, освен ако 
администраторът не е публичен орган, 
който действа в изпълнение на своите 
публични правомощия.

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване.
Като алтернатива такива дела могат да 
се завеждат пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянни, освен ако 
администраторът не е публичен орган, 
който действа в изпълнение на своите 
публични правомощия. Дерогацията 
във второто изречение не се прилага 
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за публичен орган на трета държава.

Изменение 362

Предложение за регламент
Член 76 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни.

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в член 74, от името 
на един или повече субекти на данни.
Искове в съответствие с член 77 не 
могат да се предявяват от органи, 
организации или сдружения по 
смисъла на член 73, параграф 2.

Изменение 363
Предложение за регламент
Член 77 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 364
Предложение за регламент
Член 77 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от 
тях е солидарно отговорен за целия 
размер на вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки
администратор е солидарно отговорен 
за целия размер на вредите, доколкото 
съответната солидарна отговорност 
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на администраторите не е била 
определена в правните договорености, 
посочени в член 24. В случай на група 
предприятия, цялата група е 
отговорна като единен стопански 
субект.

Изменение 365

Предложение за регламент
Член 77 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

Изменение 366

Предложение за регламент
Член 79 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Изменение 367
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, 

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, 
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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.

тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него данни, дали то е 
извършено умишлено или по 
небрежност, степента на увреждане, 
породено от нарушението, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. Въпреки 
че се предоставя известна свобода на 
преценка при налагането на такива 
санкции, за да се вземат под внимание 
посочените по-горе обстоятелства и 
други специфични за ситуацията 
факти, различията в прилагането на 
административни санкции могат да 
подлежат на преразглеждане 
съгласно механизма за съгласуваност. 
По целесъобразност на органа по 
защита на данните се предоставя и 
правомощието да изисква да бъде 
назначено длъжностно лице по 
защита на данните, ако 
структурата, организацията или 
сдружението са избрали да не 
назначават такова.

Изменение 368

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Утежняващите фактори, при 
които се налагат административни 
глоби в най-високи размери, 
определени в параграфи 4 – 6, 
включват по-специално:
i) повторни нарушения, извършени 
при безогледно незачитане на 
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приложимото законодателство;
ii) отказ да се окаже съдействие в 
процеса на правоприлагане или 
възпрепятстването му;
iii) нарушения, които са умишлени, 
тежки и с вероятност да причинят 
значителни вреди;
iv) липса на извършена оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните;
v) липса на назначено длъжностно 
лице по защита на данните.

Изменение 369

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Смекчаващите обстоятелства, 
при които се налагат 
административни глоби в най-ниски 
размери, определени в параграфи 4 – 6, 
включват:
i) предприети мерки от физическото 
или юридическото лице за осигуряване 
на спазване на съответните 
задължения;
ii) действителна несигурност по 
отношение на това дали дейността е 
представлявала нарушение на 
съответните задължения;
iii) незабавно преустановяване на 
нарушението при неговото узнаване;
iv) съдействие в процеса на 
правоприлагане;
v) извършена оценка на въздействието 
върху защитата на данните;
vi) назначено длъжностно лице по 
защита на данните.
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Изменение 370
Предложение за регламент
Член 79 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. Надзорният орган може да отправи 
писмено предупреждение, без да 
налага санкция. Той може да наложи 
глоба с максимален размер до 
1 000 000 EUR в случай на 
многократни и преднамерени 
нарушения, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 1 % от 
годишния му световен оборот.

a) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Обосновка

Следва да се запази максималният размер на глобата, която може да бъде наложена 
от надзорен орган и която може да достигне до 1 милион евро, а за предприятията —
до 1 % от годишния им световен оборот. Въпреки това следва да се запази 
независимостта на надзорните органи, установена в член 8, параграф 3 от Хартата 
на основните права на ЕС. Освен това механизмът за съгласуваност, и по-специално 
член 58, параграфи 3 и 4, може да допринесе за прилагането на хармонизирана 
политика в рамките на ЕС по отношение на административните санкции.

Изменение 371
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250.000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се
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Изменение 372
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;

заличава се

Изменение 373
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4;

заличава се

Изменение 374
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

Изменение 375
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не предоставя информацията или заличава се
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предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;

Изменение 376
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;

заличава се

Изменение 377
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;

заличава се

Изменение 378
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 

заличава се
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личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;

Изменение 379
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;

заличава се

Изменение 380
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;

заличава се

Изменение 381
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

заличава се
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Изменение 382
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

Изменение 383
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;

заличава се

Изменение 384
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;

заличава се

Изменение 385
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;

заличава се
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Изменение 386
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;

заличава се

Изменение 387
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;

заличава се

Изменение 388
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не определя свой представител 
съгласно член 25;

заличава се

Изменение 389
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;

заличава се
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Изменение 390
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;

заличава се

Изменение 391
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;

заличава се

Изменение 392
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;

заличава се

Изменение 393
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква к)



PE496.562v02-00 190/203 AD\927816BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;

заличава се

Изменение 394
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 –  буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;

заличава се

Изменение 395
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 –  буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;

заличава се

Изменение 396
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 –  буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 

заличава се
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достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;

Изменение 397
Предложение за регламент
Член 79 –  параграф 6 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

заличава се

Изменение 398
Предложение за регламент
Член 79 –  параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Изменение 399
Предложение за регламент
Член 80 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите
принципи в глава II, относно правата
на субекта на данни в глава III, 
относно администратора и 
обработващия лични данни в глава IV, 
относно предаването на лични данни 
на трети държави и международни 

1. Глава ІІ (Принципи), глава ІІІ (Права
на субекта на данни), глава ІV 
(Администратор и обработващ лични 
данни), глава V (Предаване на лични 
данни на трети държави или
международни организации), глава VІ 
(Независими надзорни органи), глава
VІІ (Сътрудничество и 
съгласуваност), както и членове 73, 
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организации в глава V, относно 
независимите надзорни органи в глава
VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите,уреждащи свободата на 
изразяване.

74, 76 и 79 от глава VІІІ (Средства за 
съдебна защита, отговорност и 
санкции) не се прилагат за
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

Обосновка

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Изменение 400

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейският комитет по 
защита на данните издава насоки 
относно това кога такива 
изключения или дерогации могат да 
бъдат необходими, след консултации 
с представители на пресата, автори 
и хора на изкуството, субекти на 
данните и съответните организации 
на гражданското общество.

Изменение 401

Предложение за регламент
Член 80 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Обработването на лични данни и 
принципът на публичен достъп до 
официални документи
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкрити от този орган или 
структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка относно публичния достъп до 
официални документи, в което се 
съгласува правото на защитата на 
личните данни с принципа на 
публичен достъп до официални 
документи.

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че публичният контрол на публичните 
дела не е неправомерно възпрепятстван от правилата за защита на данните. Както 
се посочва в становища на ЕНОЗД, работната група по член 29 и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA), принципът на публичен достъп до 
официални документи с оглед на това следва да бъде гарантиран.

Изменение 402
Предложение за регламент
Член 81 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 403

Предложение за регламент
Член 82 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 404
Предложение за регламент
Член 82 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 405
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 –  уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или
научноизследователски цели само ако:

1. Без да се засяга настоящият
регламент лични данни, които не 
попадат в категориите данни, 
обхванати от член 8 от настоящия 
регламент, могат да се обработват за 
исторически, статистически или
научноизследователски цели съгласно 
член 6, параграф 2 и член 9, 
параграф 2, буква и) само ако:

Изменение 406
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

a) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по разумен начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

Изменение 407

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Допълнителната обработка на 
данните за исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместима по 
член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
a) спазва условията и гаранциите на 
настоящия член; както и
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б) изпълнява всички други 
законодателни разпоредби в тази 
област.

Изменение 408

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В рамките на настоящия 
регламент, и по-специално на 
настоящия член, държавите членки 
могат да приемат специфични 
разпоредби относно обработването 
на лични данни за 
научноизследователски цели, по-
специално за научни изследвания 
областта на общественото здраве.

Обосновка

Правилата за защита на данните на равнище държави членки са сложни и 
нюансирани също и по отношение на изследванията в областта на общественото 
здраве. Законодателите на държавите членки следва да бъдат оправомощени да 
поддържат или да приемат конкретни мерки за етичен преглед на изследванията в 
областта на общественото здраве, осъществявани без необходимостта от съгласие 
на субектите на данни. Етичният преглед на равнище държави членки предлага на 
субектите на данните гаранция, че използването и повторното използване на 
техните лични данни за изследователски цели е в съответствие с обществените 
ценности в определения момент във времето.

Изменение 409

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) личните данни се обработват с 
цел изготвяне на доклади с обобщени 
данни, изцяло съставени от анонимни 
данни или от данни под псевдоним, 
или от двата вида данни.
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Обосновка

Целта на подобни доклади не е идентифициране или връщане към физическите лица. 
За създаването на подобни доклади индивидуалните пакети с данни са обединени по 
анонимен начин и нямат въздействие върху неприкосновеността на личния живот. 
Уеб анализите са пример за доклади с обобщени данни.

Изменение 410
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато личните данни се събират 
за статистически цели и за цели, 
свързани с общественото здраве, тези 
данни стават анонимни веднага след 
приключването на събирането на 
данните, проверката или операциите 
по съотнасяне, освен ако данните за 
определяне на самоличността не са 
необходими за статистически цели1

или за целите на общественото 
здраве, например за епидемиологични, 
транслационни и клинични 
изследвания.
________________________
1 Параграф 8 от приложението към 
Препоръка № R (97) на Съвета на 
Европа относно защитата на лични 
данни, събирани и обработвани за 
статистически цели, приета от 
Комитета на министрите на 30 
септември 1997 г. на 602-то заседание 
на заместник-министрите

Обосновка

Епидемиологичните изследвания разчитат основно на използването на „свързани 
данни“ и не могат да се провеждат въз основа на напълно анонимни данни или данни 
изцяло под псевдоним. Научните изследвания със „свързани данни“ са лукс за 
определени държави в Европейския съюз, а с мерките, предложени в настоящия 
задължителен регламент, има опасност тези важни изследвания да бъдат 
прекратени.
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Изменение 411

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация за 
исторически, статистически или 
научни цели, ако:
a) тези цели не могат да бъдат 
постигнати по друг начин чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или вече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;
б) получателят няма разумен достъп 
до данни, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран; както и
в) договорните клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
забраняват повторна идентификация 
на субекта на данни и ограничават 
обработването в съответствие с 
условията и гаранциите, определени в 
настоящия член.

Обосновка

Получателят на кодирани данни, предавани за научноизследователски цели, не 
разполага със средства за повторно идентифициране на субектите на данните, а 
съгласно настоящото изменение няма достъп до кода и по договор се изключва 
възможността повторно да идентифицира субектите на данни. Настоящото
изменение официално ще утвърди процес за разумно гарантиране, че кодираните 
данни не могат и няма да бъдат повторно идентифицирани от получателите на 
данните, намиращи се в трети страни, позволявайки предаването на такива данни 
без допълнителни тежести.
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Изменение 412
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Когато е необходимо субектът на 
данните да даде своето съгласие за 
обработването на медицински данни 
изключително за научни изследвания в 
областта на общественото здраве, на 
субекта на данните се дава 
възможност за общо съгласие за 
целите на епидемиологичните, 
транслационните и клиничните 
изследвания.

Обосновка

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Изменение 413
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 

заличава се
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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.

Изменение 414
Предложение за регламент
Член 83 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83a
Обработване на данни за наказателни 

присъди с цел предотвратяване на 
финансови престъпления

В рамките на настоящия регламент и 
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква й), обработването на лични 
данни, отнасящи се до наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки 
за сигурност, се разрешава, ако са 
предвидени подходящи мерки за 
защита на основните права и свободи 
на субекта на данните и се 
осъществява с цел:
a) предотвратяване, разследване или 
разкриване на финансови 
престъпления, или
a) причини от обществен интерес 
като защита от трансгранични 
заплахи за финансови престъпления,
като и в двата случая трябва 
задължително да се извършва, без да 
се търси съгласието на субекта на 
данните, за да не се компрометират 
тези цели.
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Обосновка

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Изменение 415
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 14, параграф 7, 
член 26, параграф 5, член 33, параграф 
6, член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2 и член 
43, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Изменение 416
Предложение за регламент
Член 89 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от Директива 
2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2, член 2, букви б) и 
в), член 4, параграфи 3, 4 и 5, както и 
членове 6 и 9 от Директива 2002/58/ЕО 
се заличават.

Изменение 417

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Делегираните актове и актовете 
за изпълнение, приети от Комисията, 
следва да се оценяват от Парламента 
и от Съвета на всеки две години.
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