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Изменение 165
Paul Rübig

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

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

относно защитата на физическите и 
юридическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни (общ регламент относно защитата 
на данните)

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. de

Изменение 166
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Позоваване в преамбюла на акта 1а (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,

Or. en

Изменение 167
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Позоваване в преамбюла на акта 1б (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,

Or. en

Изменение 168
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
е основно право. Член 8, параграф 1 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 16, параграф 1 
от Договора постановяват, че всеки има 
право на защита на личните данни, 
отнасящи се до него.

(1) Защитата на физическите и 
юридическите лица във връзка с 
обработването на лични данни е 
основно право. Член 8, параграф 1 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 16, параграф 1 
от Договора постановяват, че всеки има 
право на защита на личните данни, 
отнасящи се до него.

Or. de

Изменение 169
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обработването на лични данни е 
предназначено да служи на хората; 
принципите и правилата относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на личните им 
данни следва, независимо от 
гражданството или местопребиваването 

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

или местопребиваването на физическите 
лица или седалището на 
юридическите лица, да съблюдават 
техните основни права и свободи и по-
конкретно правото на защита на 
личните им данни. Това следва да 
допринася за създаването на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и на икономически съюз, за 
постигането на икономически и 
социален прогрес, за укрепването и 
сближаването на икономиките в 
рамките на вътрешния пазар, както и за 
благосъстоянието на хората.

Or. de

Изменение 170
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Защитата на личната 
неприкосновеност трябва да бъде 
изходната точка при боравенето с 
лични данни в публичните регистри.

Or. sv

Изменение 171
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Принципите за свободен достъп до 
информация, които характеризират 
държавите членки в техните 
конституционни традиции, не следва 



PE502.053v01-00 6/156 AM\922340BG.doc

BG

да бъдат нарушавани, а същевременно 
свободата на изразяване и свободата 
на словото, както са заложени в 
конституциите на държавите 
членки, трябва да бъдат запазени.

Or. sv

Изменение 172
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

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.
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Изменение 173
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) 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 
регламента.

Or. en

Изменение 174
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

правата и свободите на физическите 
лица, особено на правото на защита на 
личните данни, във връзка с 
обработването на лични данни, могат да 
възпрепятстват свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза и да 
създадат правна несигурност по 
отношение на зачитането на 
основните права на неприкосновеност
на личния живот и защита на 
личните данни. Поради това тези 
разлики може да се превърнат в 
препятствие за осъществяването на 
икономически дейности на равнището 
на Съюза, да наруши конкуренцията и 
да възпрепятства органите при 
изпълнението на техните отговорности 
съгласно правото на Съюза. Тази 
разлика в нивата на защита се дължи на 
съществуването на разлики в 
изпълнението и прилагането на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Разликите в осигуреното в държавите членки ниво на защита на правата и свободите 
на физическите лица, особено на правото на защита на личните данни във връзка с 
обработването на лични данни, което се позволява в държавите членки, могат да 
възпрепятстват свободното движение на лични данни в рамките на Съюза и да 
създадат правна несигурност по отношение на зачитането на основните права на 
неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Изменение 175
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целите и принципите на 
Директива 95/46/ЕО остават стабилни, 
но това не предотврати фрагментарния 
начин, по който се осъществява 

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

защитата на данни в Съюза, нито 
правната несигурност и широко 
разпространеното обществено 
схващане, че съществуват значителни 
рискове за защитата на физическите 
лица, свързани именно с дейностите 
онлайн. Разликите в осигуреното в 
държавите членки ниво на защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, особено на правото на защита на 
личните данни, във връзка с 
обработването на лични данни, могат да 
възпрепятстват свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза и 
неизбежно да доведат до нарушаване 
на основните права на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни. Поради 
това тези разлики може да се превърнат 
в препятствие за осъществяването на 
икономически дейности на равнището 
на Съюза, да наруши конкуренцията и 
да възпрепятства органите при 
изпълнението на техните отговорности 
съгласно правото на Съюза. Тази 
разлика в нивата на защита се дължи на 
съществуването на разлики в 
изпълнението и прилагането на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Непоследователното прилагане на законодателството за защита на данните 
неизбежно води до ограничаване на основните права на гражданите.

Изменение 176
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 177
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 178
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ефективната защита на личните 
данни в рамките на Съюза изисква 
укрепване и подробно описание на 
правата на субектите на данните и 
задълженията на онези, които 
обработват и определят обработването 
на личните данни, но също и 
еквивалентни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
спазването на правилата за защита на 
личните данни, както и еквивалентни 
санкции за нарушителите в държавите 
членки.

(9) Ефективната защита на личните 
данни в рамките на Съюза изисква 
укрепване и подробно описание на 
правата на субектите на данните и 
задълженията на онези, които 
обработват и определят обработването 
на личните данни, но също и 
еквивалентни правомощия и 
технически и оперативен капацитет 
за наблюдение и гарантиране на 
спазването на правилата за защита на 
личните данни, както и еквивалентни 
санкции за нарушителите в държавите 
членки.

Or. en

Обосновка

Силни, независими надзорни органи са едно от необходимите условия за ефективна 
защита на данните. Те следва да бъдат независими от външно влияние, както се 
потвърждава от Съда на ЕС (Решения по дела С-518/07 и С-614/10), и следва да 
разполагат с необходимите ресурси – финансови и човешки, за да гарантират 
прилагането на законодателството във връзка със защитата на данните. Промените 
имат за цел да дадат на надзорните органи независимостта и ресурсите, които ще 
са им необходими, за да защитават ефективно основното право на защита на 
данните.

Изменение 179
Jean-Pierre Audy
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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 в 
приложното поле на правото на 
Съюза, както и правилата, засягащи 
свободното движение на лични данни.

Or. fr

Изменение 180
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 
единния 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. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Следва да се предвидят изключения за микропредприятия, малки и средни предприятия 
само когато това е необходимо. Те също така следва да се прилагат по начин, който 
не излага на риск предвидимостта и правната сигурност за гражданите или 
функционирането на единния пазар за предприятията.

Изменение 181
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 182
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

се основава на Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 183
Paul Rübig

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 да е възможно да се търси 
защита по силата на настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 184
Paul Rübig
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 185
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на 
лични данни от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, уредено с 
Регламент (ЕО) № 45/200144, нито 

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза.
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обработването на лични данни от 
държавите членки, когато извършват 
дейности във връзка с общата външна 
политика и политиката на сигурност 
на Съюза.

Or. en

Обосновка

Логиката, която изтъква Комисията, предлагайки приемането на регламент, а 
именно необходимостта от съгласуван подход към защитата на основното право на 
неприкосновеност на личния живот, е в противоречие с този широк набор от 
изключения. Следователно в интерес на съгласуваността тези изключения трябва да 
бъдат заличени. Вж. в тази връзка и предложените изменения на член 2.

Изменение 186
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции и 
свободното движение на такива данни 
са предмет на специален правен 
инструмент на равнището на Съюза. 
Следователно настоящият регламент не 
следва да се прилага спрямо дейностите 
по обработване на лични данни за 
такива цели. Обработването на данни от 
стана на публичните органи по силата 
на настоящия регламент обаче следва да 
бъде уредено с по-специфичен правен 
инструмент на равнището на Съюза 
(Директива ХХ/YYYY), когато данните 
се използват за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 

(16) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и свободното 
движение на такива данни са предмет на 
специален правен инструмент на 
равнището на Съюза. Следователно 
настоящият регламент не следва да се 
прилага спрямо дейностите по 
обработване на лични данни за такива 
цели. Обработването на данни от стана 
на публичните органи по силата на 
настоящия регламент обаче следва да 
бъде уредено с по-специфичен правен 
инструмент на равнището на Съюза 
(Директива ХХ/YYYY), когато данните 
се използват за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
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престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

Or. en

Обосновка

Пояснение в съответствие с предложеното изменение на член 2.

Изменение 187
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Ограниченията на 
отговорността в 
Директива 2000/31/ЕО (Директива за 
електронната търговия) са 
хоризонтални по естеството си и 
следователно се прилагат по 
отношение на съответните 
дейности на всички доставчици на 
услуги на информационното 
общество. Настоящият регламент 
установява правилата за обработване 
на личните данни, докато 
Директивата за електронната 
търговия определя условията, при 
които доставчикът на 
информационни услуги носи 
отговорност за нарушения на закона 
от страна на трети лица. В интерес 
на правната сигурност за 
европейските граждани и 
предприятия е необходимо 
съгласувано спазване на ясните и 
разграничени роли на двата 
инструмента. Настоящият регламент 
следва да се прилага, без да се засяга 
прилагането на Директива 2000/31/ЕО и 
по-специално разпоредбите относно 
междинните доставчици на услуги в 
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членове 12—15 от посочената 
директива.

Or. en

Обосновка

В интерес на правната сигурност за гражданите и за предприятията следва да 
бъдат разграничени колкото е възможно по-ясно ролите между настоящия 
регламент и Директива 2000/31/ЕО.

Изменение 188
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не е нужно проследяването да се осъществява непременно в интернет (напр. следене 
на клиенти в търговски центрове с интелигентни затворени телевизионни системи –
CCTV, или проследяване чрез радиочестотни идентификатори – RFID), като чрез 
заличаването на думите „в интернет“ се гарантира технологична неутралност. 
Освен това събирането на данни и използването им за създаване на профил не става 
непременно едновременно. Данните може първоначално да се събират за една цел и 
след това да се използват за създаване на профил.
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Изменение 189
Amelia Andersdotter

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 по отношение на 
всяка 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 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, като се 
отчитат изцяло технологичните 
достижения и тенденции.

Or. en

Обосновка

Определението за „субект на данни“ е твърде стесняващо. Регламентът следва ясно 
да се прилага по отношение на данни, които позволяват само „отличаване“, и следва 
да бъде ясно, че онлайн идентификаторите в повечето случаи следва да се считат за 
лични данни. Поради постоянния напредък на технологиите атаките, целящи 
деанонимизиране, ще стават все по-съвършени. Наличието на широки определения за 
„лични данни“ и „субект на данни“ е важно за защитата в перспектива.

Изменение 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 23
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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, или ii) основателната 
вероятност 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 въз основа на 
тези данни.

Or. en

Изменение 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Настоящият регламент 
признава, че псевдонимизирането 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 приканват да 
прилагат практиката на 
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псевдонимизиране на данните.

Or. en

Изменение 192
Amelia Andersdotter

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 
един или повече онлайн 
идентификатори, предоставени от 
техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси),
идентификаторите, наричани 
„бисквитки“, или други уникални 
идентификатори. Тъй като тези 
идентификатори оставят следи и могат 
да се използват за отличаване на
физическите лица, настоящият 
регламент следва да се прилага за 
обработването на такива данни, 
освен ако тези идентификатори 
очевидно не се отнасят за физически 
лица, като например фирмени IP 
адреси на уеб сървъри, и следователно 
не могат да се считат за „лични данни“ 
съгласно определението в член 4, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да се осигури добра защита, е важно понятията „лични данни“ и „субект на 
данни“ да не бъдат определяни твърде стесняващо. Онлайн идентификаторите 
следва да се считат за лични данни в повечето случаи. Предложението на Комисията 
ограничава значително приложимостта на принципите за защита на данните по 
отношение на такива онлайн идентификатори. Предложеното изменение пояснява, че 
такива онлайн идентификатори следва да се считат за лични данни, освен ако 
очевидно не са.
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Изменение 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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.

Or. en

Изменение 194
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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.

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 може 
да не се считат непременно за лични 
данни само ако обработваната 
информация не може да се използва за 
отличаване на физическото лице.

Or. en

Обосновка

Ако информацията позволява на администратора да идентифицира физическо лице, 
тя следва да се счита за лични данни.

Изменение 195
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Информираното съгласие следва да 
бъде улеснено, доколкото е възможно, 
чрез лесна за употреба информация 
относно видовете извършвани 
дейности по обработване.
Мълчанието, самото ползване на 
услуга или липсата на действие, като 
например непремахване на отметка в 
предварително отбелязани с отметка 
полета, следователно не следва да 
представляват съгласие. Съгласието 
следва да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща 
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Обосновка

Информираното съгласие зависи от информацията, която е предоставена свободно 
на субекта на данни в лесен за употреба формат. Освен това е нужно да се затвърди 
принципът, че съгласието не може да се извежда от липса на действие, като 
например непремахване на предварителни отметки в полета.

Изменение 196
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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, например чрез 
съответни настройки на браузъра,
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно също може да 
представлява валидно изразено
съгласие, когато в резултат на оценка 
на въздействието върху защитата на 
данните не се счита за необходимо 
даването на изрично съгласие. 
Съгласието следва да обхваща всички 
дейности по обработване, извършени за 
една и съща цел или цели. Ако 
съгласието на субекта на данни трябва 
да се даде след искане по електронен 
път, искането трябва да е ясно, сбито и 
да не нарушава излишно използването 
на услугата, за която се предвижда.

Or. de

Обосновка

Колкото по-малки са последиците от обработването на данни, толкова по-малки 
следва да бъдат изискванията във връзка с указването на съгласие. Поради това по 
принцип не трябва да съществува задължение за даване на изрично съгласие, а такова 
трябва да се изисква само в онези случаи, при които в резултат на оценката на 
въздействието върху защитата на данните изричното съгласие е наложително. 
Съгласие, дадено чрез съответни настройки на браузъра, също трябва да се 
разглежда като друго действие в съответствие с член 7, параграф 1б.

Изменение 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
Информираното съгласие следва да 
бъде улеснено, доколкото е възможно, 
чрез лесна за употреба информация 
относно видовете извършвани 
дейности по обработване.
Мълчанието, самото ползване на 
услуга или липсата на действие, като 
например непремахване на отметка в 
предварително отбелязани с отметка 
полета, следователно не следва да 
представляват съгласие. Съгласието 
следва да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща 
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Обосновка

Информираното съгласие зависи от информацията, която е предоставена свободно 
на субекта на данни в лесен за употреба формат. Също така е нужно да се затвърди 
принципът, че съгласието не може да се извежда от липса на действие, като 
например непремахване на предварителни отметки в полета.
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Изменение 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(25) Съгласие следва да се дава 
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.

Or. en

Изменение 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички лични 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; лични данни, получени в 
резултат от изследването или прегледа 



AM\922340BG.doc 31/156 PE502.053v01-00

BG

на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични
проби; 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 
диагностично изследване.

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 
диагностично изследване.

Or. en

Обосновка

Данните за здравословното състояние включват лични данни, получени чрез 
изследване на биологични проби, а не биологичните проби сами по себе си.

Изменение 201
Jens Rohde

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 

(26) Личните данни, включително 
генетична информация, 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 



PE502.053v01-00 32/156 AM\922340BG.doc

BG

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; 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 
диагностично изследване.

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; 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 
диагностично изследване.

Or. en

Обосновка

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Изменение 202
Giles Chichester

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 

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза, 
включително на администратор, 
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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.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 203
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Основното място на установяване (Не се отнася до българския текст.)
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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.

Or. en

Изменение 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 28

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 

(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 
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управление или правомощието да 
прилага правила за защита на личните 
данни.

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.

Or. en

Изменение 205
Amelia Andersdotter

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. 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 
подразбиращо се указание, че 
защитата на личните данни на 
възрастните следва да се разглежда с 
по-малко внимание, отколкото ако 
позоваването не беше включено.

Or. en

Обосновка

Специалното внимание към обработването на лични данни на деца не следва да се 
използва или да може да се използва като средство за по-общо омаловажаване на 
защитата на личните данни.
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Изменение 206
Marian Harkin, Seán Kelly

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.

Or. en

Изменение 207
Jean-Pierre Audy

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-

(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-
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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.

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.

Or. fr

Изменение 208
Paul Rübig

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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Колкото по-малки са последиците от обработването на данни, толкова по-малки 
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следва да бъдат изискванията във връзка с указването на съгласие. Поради това по 
принцип не трябва да съществува задължение за даване на изрично съгласие, а такова 
трябва да се изисква само в онези случаи, при които в резултат на оценката на 
въздействието върху защитата на данните изричното съгласие е наложително. 
Съгласие, дадено чрез съответни настройки на браузъра, също трябва да се 
разглежда като друго действие в съответствие с член 7, параграф 1б.

Изменение 209
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. en

Изменение 210
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 32
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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 като изискване 
на положително идентифициране на 
субектите на данни, освен ако е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

Важно е такива задължения да нямат обратен ефект, като станат причина за 
обработване на повече данни, отколкото иначе би бил случаят.

Изменение 211
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) За да се гарантира свободното 
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него. Съгласието 
не следва също така да дава правно 
основание за обработването на данни, 
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когато субектът на данни няма 
достъп до други еквивалентни услуги. 
Настройките по подразбиране, като 
предварително отбелязаните с 
отметка полета, мълчанието или 
просто използването на услуга не 
означават съгласие. Съгласието може 
да бъде получено единствено за 
обработване, което е законно и 
следователно не надхвърля 
необходимото по отношение на 
целта. Непропорционалното 
обработване на данни не може да бъде 
прието за легитимно, дори при 
получено съгласие.

Or. en

Обосновка

Целта е избягване на ситуации, в които администратори се опитват да получат 
съгласие за обработване, което очевидно е непропорционално. Това трябва да даде 
възможност на регулаторните органи и съдиите да разискват по-скоро реалната, 
отколкото процедурната справедливост. Подобен поглед отвъд процедурните 
правила може да бъде открит и в общото договорно право, където принципи като 
„добросъвестност“, разумност и справедливост в крайна сметка уреждат 
отношенията между страните в случаите, когато е установено, че конкретните 
условия на договора нарушават тези принципи.

Изменение 212
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) За да се гарантира свободното 
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него.
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Съгласието не следва също така да 
дава правно основание за 
обработването на данни, когато 
субектът на данни няма достъп до 
други еквивалентни услуги. 
Настройките по подразбиране, като 
предварително отбелязаните с 
отметка полета, мълчанието или 
просто използването на услуга не 
означават съгласие. Съгласието може 
да бъде получено единствено за 
обработване, което е законно и 
следователно не надхвърля 
необходимото по отношение на 
целта. Непропорционалното 
обработване на данни не може да бъде 
прието за легитимно, дори при 
получено съгласие.

Or. en

Обосновка

Администраторът не трябва да се опитва да получи съгласие за обработване на 
данни, което несъмнено е непропорционално. Това трябва да даде възможност на 
регулаторните органи и съдиите да разискват по-скоро реалната, отколкото 
процедурната справедливост.

Изменение 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно 
основание за обработването на лични 
данни, когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта 
на данни и администратора. Такъв 
по-специално е случаят, когато 
субектът на данните е в положение 
на зависимост от администратора, 
например когато работодателят 

заличава се
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обработва личните данни на свой 
служител в контекста на трудово 
правоотношение. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност 
само при особени операции по 
обработване на данни, в които 
публичният орган може да наложи 
задължение по силата на своите 
публични правомощия и съгласието не 
може да се счита за свободно 
изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Няма смисъл да се запазва съображение 34, съобразно промените в член 7, параграф 4.

Изменение 214
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато не е дадено доброволно.
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задължение по силата на своите 
публични правомощия и съгласието не 
може да се счита за свободно 
изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. de

Обосновка

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Изменение 215
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора. 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.
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интересът на субекта на данните.

Or. de

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 216
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение или когато 
администраторът разполага със 
значителна пазарна мощ по 
отношение на определени продукти 
или услуги и когато тези продукти 
или услуги се предлагат при условие за 
съгласие с обработването на лични 
данни, или когато едностранна и 
незначителна промяна в условията на 
услугата не дава на субекта на данни 
друга възможност, освен да приеме 
промяната или да се откаже от 
онлайн ресурс, в който е инвестирал 
значително време. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
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при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Изменение 217
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение или когато 
администраторът разполага със 
значителна пазарна мощ по 
отношение на определени продукти 
или услуги и когато тези продукти 
или услуги се предлагат при условие за 
съгласие с обработването на лични 
данни, или когато едностранна и 
незначителна промяна в условията на 
услугата не дава на субекта на данни 
друга възможност, освен да приеме 
промяната или да или да се откаже 
от онлайн ресурс, в който е 
инвестирал значително време. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
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на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Изменение 218
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Когато обработването се извършва 
в съответствие със законово 
задължение, наложено на 
администратора, или когато 
обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от 
обществен интерес или при 
упражняване на официални 
правомощия, за обработването следва да 
има правно основание в правото на 
Съюза или в правото на държава членки, 
което отговаря на изискванията на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз по отношение на 
ограниченията на правата и свободите. 
Също така законодателството на Съюза 
или националното законодателство 
следва да определи дали 

(36) Когато обработването се извършва 
в съответствие със законово 
задължение, наложено на 
администратора или при упражняване 
на официални правомощия, за 
обработването следва да има правно 
основание в правото на Съюза или в 
правото на държава членка, което 
отговаря на изискванията на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по отношение на ограниченията на 
правата и свободите. Също така 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство следва 
да определи дали администраторът, 
изпълняващ задача при упражняване 
на официални правомощия, следва да 
бъде публична администрация или 
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администраторът, изпълняващ задача 
от обществен интерес или 
упражняващ официални правомощия, 
следва да бъде публична администрация 
или друго физическо лице или 
юридическо лице, субект на публичното 
или частното право, като например 
професионално сдружение.

друго физическо лице или юридическо 
лице, субект на публичното или 
частното право, като например 
професионално сдружение.

Or. en

Обосновка

Заличаването внася яснота в текста. В досегашната редакция на текста сякаш се 
предполага, че има незадължително обработване на данни, което би могло да има 
законово основание в правото на Съюза. Или е възложен мандат за обработването на 
данни от правото на ЕС и то е задължително, или не е, в който случай то не е 
разрешено и не трябва да попада в обхвата на това изключение.

Изменение 219
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 36a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е допълнително да се укаже какво точно може да обхваща законовото 
задължение, изпълнението на задачи в обществен интерес или упражняването на 
публични правомощия.
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Изменение 220
Amelia Andersdotter

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
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understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Изменение 221
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) Законните интереси на даден 
администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването безплатно. 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.

Or. en
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Изменение 222
Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) Законните интереси на даден 
администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. С цел 
гарантиране на яснота Комитетът 
по защита на данните ще 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 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.

Or. en
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Изменение 223
Amelia Andersdotter

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, по специално когато 
обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели. 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.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява предложеното изменение на член 6.

Изменение 224
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 40
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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, 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. 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.

Or. en

Изменение 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(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
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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.

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.

Or. en

Изменение 226
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Обработването на данни в 
строго необходимата степен, с цел да 
се гарантира, че операторите на 
електрически или разпределителни 
системи, така, както са определени в 
Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО, 
могат да отговорят на системните, 
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 
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задължили с договор обработващия 
данни да изпълнява предвидените в 
настоящия регламент изисквания.

Or. en

Изменение 227
Amelia Andersdotter

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 изричното си и 
информирано 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.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да поясни и ограничи обхвата на това изключение.

Изменение 228
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 41
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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 изричното си и 
информирано 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.

Or. en

Изменение 229
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

Or. en

Обосновка

Обработването на чувствителни данни за исторически, статистически и 
научноизследователски цели не е толкова неотложно или наложително, както 
общественото здраве или социалната закрила. Следователно не е необходимо да се 
въвежда изключение въз основа на националното право, което би ги поставило на 
същото равнище като другите изброени основания и би създало риск, като застраши 
основните права, правната сигурност и единния пазар.

Изменение 230
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 45

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, нищо в настоящия регламент не 
може да се тълкува като задължение 
за администратора на данни 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. Ако за субекта на данни е 
възможно да предостави такива 
данни, администраторите не следва 
да могат да се позовават на липса на 
информация за отхвърляне на искане 
за достъп.
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Or. en

Обосновка

Изменението внася яснота в предложения от Комисията текст.

Изменение 231
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 45

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 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.

Or. en

Изменение 232
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 47



PE502.053v01-00 58/156 AM\922340BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно 
искане на достъп до данни, коригиране, 
заличаване и упражняване на правото на 
възражение. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговори на исканията 
на субекта на данни в рамките на 
фиксиран срок и да посочи причините, в 
случай че не изпълни искането на 
субекта на данни.

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно 
получаване на достъп до данни, 
коригиране, заличаване и упражняване 
на правото на възражение. 
Администраторът следва да бъде 
задължен да отговори на исканията на 
субекта на данни в рамките на фиксиран 
срок и да посочи причините, в случай че 
не може да изпълни искането на 
субекта на данни.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Изменение 233
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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.

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 
задължен да предостави данните и 
относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

Or. fr

Изменение 234
Amelia Andersdotter

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 в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент, като 
например след даване на съгласие от 
страна на субекта на данните,
същият следва да бъде информиран, 
когато данните се разкриват за първи 
път на получателя.

Or. en

Изменение 235
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Не е необходимо обаче да се налага 
такова задължение, когато субектът на 
данни вече разполага с тази 
информация, когато записването или 
разкриването на данните е изрично 
предвидено със закон или когато 
предоставянето на информация на 
субекта на данни се окаже невъзможно 
или изисква непропорционално големи 
усилия. Такъв би бил случаят, по-
специално когато обработването на 
данни се извършва за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели; в този 
контекст може да бъде взет предвид 
броят на субектите на данните, 
актуалността на данните и всички 
приети компенсаторни мерки.

(50) Не е необходимо обаче да се налага 
такова задължение, когато субектът на 
данни вече разполага с тази
информация, когато записването или 
разкриването на данните е изрично 
предвидено със закон или когато 
предоставянето на информация на 
субекта на данни се окаже невъзможно 
или изисква непропорционално големи 
усилия.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Изменение 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

които го засягат, и да упражнява това 
право лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
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, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Or. en

Изменение 237
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват данните, за 
какъв срок, кои са получателите на 

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват данните, за 
какъв срок, кои са получателите на 



PE502.053v01-00 62/156 AM\922340BG.doc

BG

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.

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, 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.

Or. en

Обосновка

Правата на субектите на данни са необходимост, за да имат възможност субектите 
на данни да вземат защитата на своите данни в собствените си ръце и да отстояват 
своите права по отношение на администраторите. Те са един от основните лостове, 
чрез който администраторите да бъдат държани отговорни. Поради тази причина 
правата на информация, на достъп, коригиране, заличаване и преносимост на данните 
следва да бъдат засилени, за да се позволи на потребителите да разбират какво се 
случва с техните данни и да упражняват контрол върху тях. Изключенията и 
освобождаванията следва да бъдат силно ограничени. Изменението има за цел да 
поясни замисъла зад предложението на Комисията.

Изменение 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки в 
контекста на предлагания продукт 
или услуга или иначе в контекста на 
отношенията между 
администратора и субекта на данни 
и на чувствителността на 
обработваните лични данни за 
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може да отговори на потенциални 
искания.

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, 
нито да бъде принуждаван да събира
лични данни с единствената цел да 
може да отговори на потенциални 
искания.

Or. en

Обосновка

В някои случаи съобразяването с изискването за право на достъп ще има като 
последствие, че администраторът ще трябва да събира (повече) лични данни от 
субекта на данни, за да изпълни искането. В съответствие с принципа за свеждане до 
минимум на данните следва да се избягва това възможно последствие.

Изменение 239
Amelia Andersdotter

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 за 
проверка на автентичността на 
искането за достъп от страна на 
субекта, 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.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
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understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Изменение 240
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\922340BG.doc 65/156 PE502.053v01-00

BG

изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните 
вместо данните да бъдат заличени.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Изменение 241
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата,
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват 
такива данни, че субектът на данните
е поискал от него заличаването на 
всякакви връзки към тези лични данни 
или на техните копия или реплики. С 
цел да осигури тази информация 
администраторът следва да 
предприеме всички разумни мерки, в 
това число технически мерки, по 

(54) С цел утвърждаване на „правото на 
заличаване“ в онлайн средата то следва 
също да бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни относно искането за 
заличаване от страна на субекта на 
данните. Администраторът следва да се 
счита за отговорен за публикуването им, 
когато е разрешил на третата страна 
това публикуване.
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отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни,
администраторът следва да се счита за 
отговорен за публикуването им, когато е 
разрешил на третата страна това 
публикуване.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Изменение 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото на 
достъп, субектите на данни следва да 
имат право, когато личните данните се 
обработват с електронни средства и в 
структуриран и широко използван 
формат, да получат копие от 
свързаните с тях данни също в широко 
използван електронен формат. На 
субекта на данни следва също така да 
бъде позволено да предава данните, 
които е предоставил, от едно 
автоматизирано приложение, като 
например социална мрежа, на друго. 
Това следва да се прилага, когато 
субектът на данни е предоставил 
данните на система за

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото на 
достъп, субектите на данни следва да 
имат право, когато личните данните се 
обработват с електронни средства, да 
получат безплатно копие от свързаните 
с тях данни също в електронен, 
оперативно съвместим и 
структуриран формат, който е 
широко използван. На субекта на данни 
следва също така да бъде позволено да 
предава данните, които е предоставил, 
от едно автоматизирано приложение, 
като например социална мрежа, на 
друго. Доставчиците на услуги на 
информационното общество не
следва да правят предаването на тези 
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автоматизирано обработване въз 
основа на съгласието си или при 
изпълнението на договор.

данни задължително за
предоставянето на своите услуги.
Социалните мрежи следва да бъдат 
насърчавани, доколкото е възможно, 
да съхраняват данните по начин, 
който позволява ефикасна 
преносимост на данните за 
субектите на данни.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Изменение 243
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните следва да има 
право на възражение срещу такова 
обработване безплатно и по начин, 
който може лесно и ефективно да се 
използва.

(57) Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните следва да има 
право на възражение срещу такова 
обработване предварително, безплатно 
и по начин, който може лесно и 
ефективно да се използва.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
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their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Изменение 244
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) Забранява се нелоялното и 
дискриминиращо създаване на профил.
Съгласно определението в член 5, 
параграф 2 от Директива 2005/29/ЕО 
решението, посочено в член 20 от 
настоящия регламент, е „нелоялно“, 
ако:

а) противоречи на изискванията за 
дължимата професионална грижа и
б) съществено изопачава или е 
възможно да изопачи съществено 
икономическото поведение по 
отношение на продукта (или 
услугата) на средностатистическия 
потребител, до когото достига или за 
когото е предназначен продуктът 
(или услугата), или на 
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средностатистическия представител 
на група, когато една търговска 
практика е ориентирана към група 
потребители.
В насоките относно прилагането на 
Директивата за нелоялни търговски 
практики, приети от Европейската 
комисия и националните 
правоприлагащи органи, се дават 
допълнителни пояснения относно 
това определение.

Or. en

Изменение 245
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване. Въпреки това всяка 
подобна мярка следва да бъде 
позволена, когато е изрично разрешена 
от закона, когато се извършва се в хода 
на сключването или изпълнението на 
договор или когато субектът на данни е 
дал съгласието си. Във всеки случай 
такова обработване следва да подлежи 
на подходящи гаранции, включително 
конкретното информиране на субекта на 
данните и правото на получаване на 
човешка намеса, като такава мярка не 
следва да се отнася за дете. По-
конкретно такова обработване не 
следва никога, умишлено или не, да 
води до дискриминация спрямо 
субектите на данните въз основа на 
раса или етнически произход, 
политически възгледи, религия или 
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убеждения, членство в професионални 
съюзи или сексуална ориентация. 
Като се има предвид рискът от 
дискриминация, такова обработване 
не следва да се използва, за да се 
предвиждат много редки 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Изменение 246
Paul Rübig

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 

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

автоматизирано обработване. Въпреки 
това такава мярка 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.

Or. de

Изменение 247
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 
достъп, коригиране и заличаване или на 
правото на преносимост на данните, на 
възражение, на мерки, основани на 
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 
включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 
достъп, коригиране и заличаване или на 
правото на преносимост на данните, на 
възражение, на мерки, основани на 
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е строго необходимо и пропорционално
в едно демократично общество с оглед 
на защитата на обществената сигурност, 
включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 
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професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи. 
Комитетът по защита на данните 
следва да бъде уведомен и да даде 
становище относно всяка подобна 
мярка, което, ако е отрицателно, 
следва да доведе до сезиране на 
Комисията с оглед на започване на 
процедура за нарушение пред Съда на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Изменение 248
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Следва да бъдат установени (60) Следва да бъдат установени 



AM\922340BG.doc 73/156 PE502.053v01-00

BG

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.

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. 
Обработването на данни, което 
иначе не е необходимо, не може да се 
обосновава с нуждата от изпълнение 
на това задължение.

Or. en

Обосновка

Следва изрично да се спомене отчетността като понятие. Трябва да се избягват 
стриктно всякакви мерки в настоящия регламент, които водят до допълнително 
обработване на данни.

Изменение 249
Amelia Andersdotter

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 

(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 и технологиите, на 
които се основава то, 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-
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проектирането и по подразбиране. специално на принципите за защита на 
данните още при проектирането и по 
подразбиране. Защита на данните 
още при проектирането е процесът, 
посредством който защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот се включват в 
развитието 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 
оповестявани публично на 
неограничен брой лица.

Or. en

Обосновка

За да бъде ефективна „защитата на неприкосновеността на личния живот още при 
проектирането“, тя трябва да се прилага стриктно на всички етапи от процеса на 
разработване и следва да бъде определена по-ясно. Както „защита на данните още 
при проектирането“, така и „защита на данните по подразбиране“ следва да бъдат 
определени по-ясно, както се предлага в изменението.

Изменение 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(61) С цел оправдаване на очакванията 
на потребителите и стопанския 
сектор по отношение на защитата на 
правата и свободите на субектите на 
данни във връзка с обработването на 
лични данни може да се предприемат
подходящи организационни мерки както 
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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.

в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. Насърчават се 
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.

Or. en

Обосновка

Начинът за интегриране на неприкосновеността на личния живот и защитата на 
данните във вътрешните процеси следва да остане гъвкав и да остави пространство 
за адаптиране. Концепцията за защита на личния живот още при проектирането
(PbD) следва да бъде технологично неутрална, да не въвежда специални технологии 
или оперативни мандати и да не допринася за разграничаване между ИКТ и другите 
сектори.

Изменение 251
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 61a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) Настоящият регламент има за 
цел да насърчи предприятията да 
разработят вътрешни програми, 
установяващи операциите по 
обработването, които поради своето 
естество, обхват и цели биха могли 
да създадат специфични рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни, както и да въведат подходящи 
гаранции за защита на личните данни 
и да разработят иновативни решения 
за защита на данните още при 
проектирането и техники за по-
голяма защита на данните. Тогава 
предприятията биха показали 
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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.

Or. en

Изменение 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 254
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В цифровата среда вече не е подходящо да се използва броят на служителите като 
мярка за големината на дружеството. Компания за обработка на снимки наскоро бе 
купена за един милиард долара, а по това време имаше 13 служители. От значение е 
броят на субектите на данни.

Изменение 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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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.

Or. en

Изменение 257
Pilar del Castillo Vera

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. 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.

Or. en

Изменение 258
András Gyürk
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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 
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.

(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, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
надлежно отчита 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 
Комисията следва да насърчава 
техническата неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, сътрудничеството с 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Не всички лични данни са еднакви. Има случаи, в които събраните лични данни са по-
чувствителни от други, например личните данни, събирани от туристически агенции 
или маркетингови организации.
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Изменение 259
Amelia Andersdotter

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 
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, трети държави.

(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 
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 подкрепяни техническата 
неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, следва да се 
насърчават трети държави.

Or. en

Обосновка

Няма основателна причина мерките, които следва да се насърчават, да се 
ограничават до Европейската комисия.

Изменение 260
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 67
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 72 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
72 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, 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 
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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.

например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Изменение 261
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е
осъществимо, в срок от 72 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
72 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
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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.

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

Or. en

Изменение 262
Paul Rübig

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 

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

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. Лицата, 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 
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 
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мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. de

Изменение 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 70

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.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 264
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 70a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70a) Директива 2002/58/ЕО определя 
задълженията за уведомяване при 
нарушение на сигурността на 
личните данни във връзка с 
предоставянето на обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги в обществените съобщителни 
мрежи на Съюза. Когато 
доставчиците на обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги предоставят други услуги, за 
тях са предвидени задълженията за 
уведомяване при нарушение на 
сигурността съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
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например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специално нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент, и 
да направи предложения за 
коригиране на такава ситуация.
Такива консултации могат да се 
извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от 
националния парламент или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, в която се 
определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специални нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Следва да се проведе консултация между надзорните органи и администраторите и 
обработващите лични данни, когато е налице индикация, че операциите по 
обработване имат висока степен на конкретни рискове за правата и свободите на 
субектите на данни и рисковото обработване може да не е в съответствие с 
настоящия регламент.

Изменение 266
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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обработването на данни в определени 
сектори.

обработването на данни в определени 
сектори. Подобни кодекси следва да 
направят спазването на настоящия 
регламент по-лесно за промишлените 
отрасли.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 267
Amelia Andersdotter

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 сигурно да 
оценяват нивото на защита на данните 
на съответните продукти и услуги.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 268
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 78
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) Трансграничните потоци от лични 
данни са необходими за разширяването 
на международната търговия и 
международното сътрудничество. 
Нарастването на тези потоци създаде 
нови предизвикателства и опасения по 
отношение на защитата на личните 
данни. Когато обаче лични данни се 
предават от Съюза на трети държави 
или на международни организации, 
нивото на защита на физическите лица, 
гарантирано в Съюза с настоящия 
регламент, не следва да бъде излагано 
на риск. Във всеки случай предаването 
на данни на трети държави може да се 
извършва единствено в пълно 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

(78) Трансграничните потоци от лични 
данни са необходими за разширяването 
на международната търговия и 
международното сътрудничество. 
Нарастването на тези потоци създаде 
нови предизвикателства и опасения по 
отношение на защитата на личните 
данни. Когато обаче лични данни се 
предават от Съюза на трети държави 
или на международни организации, 
нивото на защита на физическите и 
юридическите лица, гарантирано в 
Съюза с настоящия регламент, не следва 
да бъде излагано на риск. Във всеки 
случай предаването на данни на трети 
държави може да се извършва 
единствено в пълно съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. de

Изменение 269
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на международните 
споразумения, сключени между Съюза и 
трети държави, с които се урежда 
предаването на лични данни, 
включително подходящите гаранции за 
субектите на данни.

(79) За преходен период от [5 години] 
след влизането му в сила настоящият 
регламент не засяга разпоредбите на 
международните споразумения, 
сключени между Съюза и трети 
държави, с които се урежда предаването 
на лични данни, включително 
подходящите гаранции за субектите на 
данни. Пред преходния период всички 
международни споразумения, 
сключени между Съюза и трети 
държави, с които се урежда 
предаването на лични данни, 
включително подходящите гаранции 
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за субектите на данни, се 
преразглеждат с цел привеждането 
им в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 270
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на международните 
споразумения, сключени между Съюза и 
трети държави, с които се урежда 
предаването на лични данни, 
включително подходящите гаранции за 
субектите на данни.

(79) Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на международните 
споразумения, сключени между Съюза и 
трети държави, с които се урежда 
предаването на лични данни, 
включително подходящите гаранции за 
субектите на данни, осигуряващи 
равностойно ниво на защита на 
основните права на гражданите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение осигурява съвместимост с подхода, възприет на други места 
в регламента.

Изменение 271
Amelia Andersdotter

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

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия или обработващ данни сектор
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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 
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.

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 
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.

Or. en

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 272
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82) Комисията може по същия начин 
да приеме, че дадена трета държава 
или територия или обработващ 
данни сектор в трета държава, или 
дадена международна организация не 
предоставя адекватно ниво на 
защита на данните. В резултат на 
това предаването на лични данни на 
тази трета държава следва да бъде 
забранено. В такъв случай следва да се 
предвиди провеждането на 
консултации между Комисията и 
такива трети държави или 

заличава се
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международни организации.

Or. en

Обосновка

Явно е, че не следва да се предават данни от ЕС на държава, за която не се счита, че 
има адекватно ниво на защита на данните. Следователно това съображение не внася 
допълнителна яснота или смисъл.

Изменение 273
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) При липсата на решение относно 
адекватността администраторът 
или обработващият лични данни 
следва да предприеме мерки, за да 
компенсира липсата на защита в 
дадена трета държава чрез 
подходящи гаранции за субекта на 
данните. Такива подходящи гаранции 
може да се състоят от използването 
на задължителни фирмени правила, 
стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията, 
стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорния орган 
или договорни клаузи, разрешени от 
надзорния орган, или други уместни и 
пропорционални мерки, оправдани с 
оглед на всички обстоятелства около 
дадена операция по предаване на 
данни или даден набор от операции по 
предаване на данни и когато са 
разрешени от надзорен орган.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на това съображение би било съзвучно с предложеното изменение на 



PE502.053v01-00 94/156 AM\922340BG.doc

BG

член 44, което би заличило изключението за „законните интереси“ на 
администратора.

Изменение 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Обосновка

Изменението би предвидило стимул за организациите да надхвърлят базовите 
регулаторни изисквания и да се съобразят с режими, като печати и маркировки за 
защита на данни.
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Изменение 275
Amelia Andersdotter

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 
надзор, между служби по социална 
сигурност или на компетентни органи 
по предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления.

(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 
надзор, между служби по социална 
сигурност 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 
извърши внимателна оценка на 
всички обстоятелства във връзка с 
предаването на данни.

Or. en

Обосновка

Изключението във връзка със защитата на обществен интерес трябва да бъде
очертано по-внимателно, успоредно с предложеното изменение на член 44.

Изменение 276
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 88
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Предаване на данни, което не 
може да се окачестви като често или 
масово, също може да бъде възможно 
за целите на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. За целите на 
обработването на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели следва да 
се вземат предвид основателните 
очаквания на обществото за 
повишаване на познанието.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на това съображение би възпроизвело предложеното изменение на 
член 44, с което се заличава изключението за „законните интереси“ на 
администратора.

Изменение 277
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират на 
субектите на данни, че ще продължат да 
се ползват от основните права и 
гаранциите по отношение на 
обработването на техните данни в 
Съюза след предаването на тези данни.

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират по 
правно обвързващ начин на субектите 
на данни, че ще продължат да се ползват 
от основните права и гаранциите по 
отношение на обработването на техните 
данни в Съюза след предаването на тези 
данни. Тази гаранция включва 
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финансово обезщетение в случай на 
загуба или неразрешен достъп или 
обработване на данните и 
задължение, независимо от местното 
законодателство, за предоставяне на 
пълни подробности за всеки достъп до 
данните от страна на публичните 
органи в третата държава.

Or. en

Обосновка

Текстът, предложен от Комисията, е твърде неясен и не е съобразен с останалата 
част от регламента.

Изменение 278
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти може да 
бъде в нарушение на международното 
право и да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. . Предаванията на данни 
следва да са разрешени само когато са 
изпълнени условията на настоящия 
регламент относно предаването на 
данни на трети държави. Това може, 
наред с другото, да бъде случая, когато 
разкриването е необходимо поради 
важно основание от обществен интерес, 

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти трябва по 
подразбиране да се счита, че е в 
нарушение на международното право, и 
може да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. . Предаванията на данни 
следва да са разрешени само когато са 
изпълнени условията на настоящия 
регламент относно предаването на 
данни на трети държави. Това може, 
наред с другото, да бъде случаят, когато 
разкриването е необходимо поради 
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признато в правото на Съюза или на 
държава членка, на което е подчинен 
администраторът. Условията, при които 
е налице важно основание от обществен 
интерес следва да бъдат допълнително 
посочени в делегиран акт на Комисията.

важно основание от обществен интерес, 
признато в правото на Съюза или на 
държава членка, на което е подчинен 
администраторът. Условията, при които 
е налице важно основание от обществен 
интерес следва, да бъдат допълнително 
посочени в делегиран акт на Комисията. 
Самото съществуване на 
законодателство в държава, което 
дори теоретично, независимо от 
прилагането му, би позволило 
извънтериториален достъп до данни 
на европейските граждани, е 
достатъчно основание за отмяна на 
признаването на адекватността на 
този режим за защита на данните 
или на всяко друго равностойно 
двустранно споразумение на тази 
държава.

Or. en

Обосновка

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Изменение 279
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
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обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти може да 
бъде в нарушение на международното 
право и да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. Предаванията на данни 
следва да са разрешени само когато са 
изпълнени условията на настоящия 
регламент относно предаването на 
данни на трети държави. Това може, 
наред с другото, да бъде случая, когато 
разкриването е необходимо поради 
важно основание от обществен интерес, 
признато в правото на Съюза или на 
държава членка, на което е подчинен 
администраторът. Условията, при които 
е налице важно основание от обществен 
интерес следва да бъдат допълнително 
посочени в делегиран акт на Комисията.

обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти може да 
бъде в нарушение на международното 
право и да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите и 
юридическите лица, гарантирана в 
Съюза с настоящия регламент. 
Предаванията на данни следва да са 
разрешени само когато са изпълнени 
условията на настоящия регламент 
относно предаването на данни на трети 
държави. Това може, наред с другото, да 
бъде случаят, когато разкриването е 
необходимо поради важно основание от 
обществен интерес, признато в правото 
на Съюза или на държава членка, на 
което е подчинен администраторът. 
Условията, при които е налице важно 
основание от обществен интерес следва 
да бъдат допълнително посочени в 
делегиран акт на Комисията.

Or. de

Изменение 280
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

(92) Създаването в държавите членки на 
надзорни органи, които изпълняват 
функциите си при пълна независимост, 
е съществен елемент от защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни. 
Държавите членки могат да създават 
повече от един надзорен орган, за да 
бъде отразена тяхната конституционна, 
организационна и административна 

(92) Създаването в държавите членки на 
надзорни органи, които изпълняват 
функциите си при пълна независимост, 
е съществен елемент от защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни. 
Държавите членки могат да създават 
повече от един надзорен орган, за да 
бъде отразена тяхната конституционна, 
организационна и административна 
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структура. структура. Независимостта се разбира 
като липса на пряка или непряка 
политическа намеса при избора на 
ръководство и наличието на 
адекватни финансови, кадрови и 
правни ресурси, за да изпълнява 
органът в пълна степен ролята си.

Or. en

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.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Изменение 281
Amelia Andersdotter

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 
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други надзорни органи навсякъде в 
Съюза.

Or. en

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.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Изменение 282
Amelia Andersdotter

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.

Or. en
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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 283
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

(96) Надзорните органи следва да 
наблюдават прилагането на 
разпоредбите съгласно настоящия 
регламент и да допринасят за неговото 
съгласувано прилагане навсякъде в 
Съюза с цел защита на физическите 
лица по отношение на обработването на 
личните им данни и улесняване на 
свободното движение на личните данни 
в рамките на вътрешния пазар. За 
постигането на тези цели надзорните 
органи си сътрудничат помежду си и с 
Комисията.

(96) Надзорните органи следва да 
наблюдават прилагането на 
разпоредбите съгласно настоящия 
регламент и да допринасят за неговото 
съгласувано прилагане навсякъде в 
Съюза с цел защита на физическите и 
юридическите лица по отношение на 
обработването на личните им данни и 
улесняване на свободното движение на 
личните данни в рамките на вътрешния 
пазар. За постигането на тези цели 
надзорните органи си сътрудничат 
помежду си и с Комисията.

Or. de

Изменение 284
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да бъде 
компетентен за наблюдението на 
дейностите 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. При изпълнението на тези 
дейности надзорният орган следва да 
предприема съответни стъпки за 
сътрудничество с партньорите си в 
другите държави членки, където има 
субекти на данни, за които се 
предполага, че могат да бъдат 
засегнати от операциите по 
обработване на данни, при 
необходимост с участието на 
Европейския комитет по защита на 
данните, включително провеждането 
на съвместни разследвания. Следва да 
се въведат подходящи механизми, за 
да се гарантира, че по-малките 
надзорни органи имат капацитет от 
финансови, административни и 
човешки ресурси, за да се справят при 
всеки случай на свръхнатовареност, 
който се създава за тях от това.

Or. en

Обосновка

Налице е тенденция многонационални онлайн компании да се установяват в по-малки 
държави членки. Без механизъм, който да гарантира, че тези ОЗД не са затруднени 
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от разходите за осъществяване на адекватен надзор при подобни обстоятелства, 
може да се появят съществени пропуски в надзора. ОЗД, които са компетентни за 
надзора на администратори, обработващи лични данни в множество държави членки, 
следва да предприемат съответни стъпки за сътрудничество с партньорите си в 
другите държави членки. В някои случаи може да е от полза включването на 
Комитета по защита на данните по този въпрос.

Изменение 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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.

Or. en

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 286
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Съображение 98a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98а) Когато такова обработване на 
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 надзорни 
органи в различни държави членки, 
компетентен следва да е органът, 
който е сезиран най-напред.

Or. en

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 287
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

(104) Всеки надзорен орган следва да 
има правото да участва в съвместни 
операции на надзорните органи. 
Надзорният орган, до който е отправено 
искането, следва да бъде длъжен да 
отговори в определен срок на искането.

(104) Всеки надзорен орган следва да 
има правото да участва в съвместни 
операции на надзорните органи. 
Надзорният орган, до който е отправено 
искането, следва да бъде длъжен да 
отговори в определен срок на искането. 
Европейският комитет по защита на 
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данните следва да може да 
координира такива дейности, когато 
съответният надзорен орган желае 
това. Всеки надзорен орган следва да 
има право да участва в съвместни 
операции на надзорните органи. 
Надзорният орган, до който е 
отправено искането, следва да бъде 
длъжен да отговори на искането в 
определен срок.

Or. en

Обосновка

С цел по-ефективно сътрудничество, на Комитета може да се повери 
координирането на съвместни разследвания, когато съответните ОЗД желаят това. 
Вж. в тази връзка също така предложеното изменение на член 66.

Изменение 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 289
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) С цел да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, Комисията 
може да приеме становище по този 
въпрос или решение, в което се изисква 
от надзорния орган да преустанови 
своята проектомярка.

(107) С цел да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, Комисията 
може да приеме становище по този 
въпрос или в спешни случаи решение, в 
което се изисква от надзорния орган да 
преустанови своята проектомярка.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията не се зачита собствената ѝ позиция относно 
независимостта на ОЗД.

Изменение 290
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) На равнището на Съюза следва да 
се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 

(110) На равнището на Съюза следва да 
се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 
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замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. 
Той следва да е съставен от 
ръководителя на един надзорен орган на 
всяка държава членка и на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Комисията следва да участва в неговите 
дейности. Европейският комитет по 
защита на данните следва да допринася 
за съгласуваното прилагане на
настоящия регламент навсякъде в 
Съюза, включително като съветва 
Комисията и насърчава 
сътрудничеството на надзорните органи 
в Съюза. Европейският комитет по 
защита на данните следва да действа 
независимо при изпълнението на 
задачите си.

замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. 
Той следва да е съставен от 
ръководителя на един надзорен орган на 
всяка държава членка и на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Комисията следва да участва в неговите 
дейности. Европейският комитет по 
защита на данните следва да допринася 
за съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент навсякъде в 
Съюза, включително като съветва 
институциите на Европейския съюз и 
насърчава сътрудничеството на 
надзорните органи в Съюза, 
включително координирането на 
съвместни операции. Европейският 
комитет по защита на данните следва да 
действа независимо при изпълнението 
на задачите си.

Or. en

Обосновка

Няма никаква ясна причина, поради която съветническата дейност на Комитета 
следва да се ограничава до Комисията. Второто допълнение позволява на Комитета 
да играе по-важна роля при координирането на съвместни операции на ОЗД.

Изменение 291
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

специално когато установи по-голяма
вина от страна на субекта на данни или 
в случай на непреодолима сила.

Or. en

Обосновка

Наличието на някаква степен на вина от страна на субекта на данни не следва 
автоматично да изключва изцяло отговорността администратора или обработващия 
данни, ако вината е споделена.

Изменение 292
Angelika Niebler

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 

(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. 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 
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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 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.

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 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.

Or. de

Обосновка

Концепцията за свобода на медиите в правото относно защитата на данните не се 
отнася „единствено“ до непосредствената журналистическа работа. 
Журналистическите разследвания биха били застрашени, ако станат известни данни 
за служебни пътувания, хонорари за информатори и подобни външни източници.

Изменение 293
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 121
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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 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 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, 

(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 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 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, 
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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.

установени по силата на настоящия 
регламент, държавите членки следва да 
определят като „журналистически“ 
дейностите, чийто предмет е анализът 
и 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.

Or. en

Обосновка

Това и всички изключения трябва да бъдат ясно и точно определени.

Изменение 294
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 121a (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 съгласува 
правото на защита на личните данни 
с принципа на публичен достъп до 
официални документи.

Or. en
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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. Поради
това, 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 следва да бъде гарантиран.

Изменение 295
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 121a (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 съгласува 
правото на защита на личните данни 
с принципа на публичен достъп до 
официални документи.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че публичният контрол на публичните 
дела не е неправомерно възпрепятстван от правилата за защита на данните. 
Следователно, 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 следва да бъде гарантиран чрез отделен член, а не 
само чрез съображение.
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Изменение 296
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Съображение 126

Текст, предложен от Комисията Изменение

(126) За целите на настоящия регламент 
в научните изследвания следва да се 
включват фундаменталните научни 
изследвания, приложните научни 
изследвания и частно финансираните 
научни изследвания, а освен това следва 
да се отчита и заложената в член 179, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
цел за създаването на европейско 
изследователско пространство.

(126) За целите на настоящия регламент 
в научните изследвания следва да се 
включват фундаменталните научни 
изследвания, приложните научни 
изследвания и частно финансираните 
научни изследвания по смисъла на 
член 13 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, а освен 
това следва да се отчита и заложената в 
член 179, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
цел за създаването на европейско 
изследователско пространство. В тях 
не трябва да се включват пазарни 
изследвания.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че освобождаването във връзка с изследвания е предназначено за 
научни изследвания в тесния смисъл, а не за пазарни изследвания.

Изменение 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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, подходящите мерки и 
политики, водени от промишлените 
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рамките на Съюза, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. По-специално делегирани актове 
следва да бъдат приети по 
отношение на законосъобразността 
на обработването; за определяне на 
критериите и условията по 
отношение на съгласието на дете; 
относно обработването на специални 
категории лични данни; за 
установяване на критериите и 
условията за отявлено прекомерни 
искания и такси за упражняване на 
правата на субекта на данни; 
относно критериите и изискванията 
за информацията, предоставена на 
субекта на данни, и по отношение на 
правото на достъп; относно правото 
„да бъдеш забравен“ и правото на 
заличаване; относно мерките, 
основани на профилиране; относно 
критериите и изискванията по 
отношение на отговорността на 
администратора и по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране; относно 
обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията и сигурността на 
обработването; относно критериите 
и изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на 
надзорния орган за него, както и 
относно обстоятелствата, в които 
дадено нарушение на сигурността на 
лични данни има вероятност да 
засегне неблагоприятно субекта на 
данните; относно критериите и 
условията за операциите по 
обработване, за които се изисква 
оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 

сектори, надлежно отчитат 
принципите на неутралност на 
технологиите, услугите и 
стопанските модели, така че да 
благоприятстват свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза.
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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.

Or. en

Изменение 298
Paul Rübig

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 

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

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

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.

Or. de

Изменение 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на 
обработването на лични данни на 

(130) 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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дете; стандартни процедури и 
образци за упражняване на правата 
на субектите на данни; образци за 
информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране и по отношение на 
документацията; специални
изисквания за сигурността на 
обработването; стандартния 
формат и процедурите за уведомяване 
на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на 
данните за нарушение на 
сигурността на личните данни; 
стандарти и процедури за оценка на 
въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури 
за предварително разрешение и 
предварителна консултация; 
технически стандарти и механизми 
за сертифициране; адекватното ниво 
на защита на данните, осигурявано 
от дадена трета държава или 
територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по 
силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на 
Комисията45. В този контекст 

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.
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Комисията следва да обмисли 
специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. 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 
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.
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предварителна консултация; 
технически стандарти и механизми 
за сертифициране; адекватното ниво 
на защита на данните, осигурявано 
от дадена трета държава или 
територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или
международна организация; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по 
силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на 
Комисията45. В този контекст 
Комисията следва да обмисли 
специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 301
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на обработването 
на лични данни на дете; стандартни 

(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 
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процедури и образци за упражняване на 
правата на субектите на данни; образци 
за информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на данните, 
осигурявано от дадена трета държава 
или територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; разкриване, 
което не е разрешено от правото на 
Съюза; взаимопомощ; съвместни 
операции; решения по силата на 
механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията45. 
В този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

процедури и образци за упражняване на 
правата на субектите на данни; образци 
за информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на данните, 
осигурявано от дадена трета държава 
или територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; разкриване, 
което не е разрешено от правото на 
Съюза; взаимопомощ; съвместни 
операции; решения по силата на 
механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията45. 
В този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, тъй като тези 
мерки не следва да натоварват 
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прекомерно тези предприятия.

Or. en

Изменение 302
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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; 
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 
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сектор в тази трета държава, или 
международна организация; разкриване, 
което не е разрешено от правото на 
Съюза; взаимопомощ; съвместни 
операции; решения по силата на 
механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

сектор в тази трета държава, или 
международна организация; разкриване, 
което не е разрешено от правото на 
Съюза; взаимопомощ; съвместни 
операции; решения по силата на 
механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, като се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни.

Or. fr

Обосновка

Потенциалната липса на прозрачност, свързана с използването от страна на 
Комисията на изпълнителни правомощия, следва да се избягва, като се гарантира, че 
мерките се определят в тясно сътрудничество със засегнатите заинтересовани 
страни.

Изменение 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(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 



AM\922340BG.doc 125/156 PE502.053v01-00

BG

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,

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 
за защита и на справедлив съдебен 
процес, както и правото на културно, 
религиозно и езиково многообразие,

Or. en

Обосновка

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

Изменение 304
Paul Rübig

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.
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Or. de

Изменение 305
Paul Rübig

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.

Or. de

Изменение 306
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Свободното движение 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.

Or. de

Изменение 307
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпоредбите на настоящия 
регламент не засягат или 
ограничават свободата на словото и 
свободата на изразяване, залегнали в 
конституциите на държавите 
членки и произтичащи от 
традициите за свобода на изразяване 
и свобода на словото, които 
характеризират свободните и 
отворени общества. Също така не 
следва да се засягат или накърняват 
правата на гражданите и достъпът 
им до информация от публичните 
органи. Правото и отговорността на 
държавите членки да защитават 
личната неприкосновеност при 
боравенето с публични регистри 
посредством специално 
законодателство също не се засяга от 
настоящия регламент.

Or. sv

Изменение 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
регистър на лични данни.

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,
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 
регистър на лични данни.

Or. en
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Изменение 309
Ивайло Калфин

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 
регистър на лични данни.

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
без да се прави разграничение на 
използваната технология, 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 
регистър на лични данни.

Or. en

Изменение 310
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в хода на дейности, които са извън 
приложното поле на правото на 
Съюза, и по-специално такива, 
свързани с националната сигурност;

заличава се

Or. en

Обосновка

Дейностите извън приложното поле на правото на Съюза се изключват по правило. 
Повтарянето на това не добавя нищо ново.
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Изменение 311
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва от добавянето на параграфи 2а и 2б.

Изменение 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Просто няма, както изглежда, никакви разумни основания, поради които 
институциите на Съюза не следва да защитават личните данни, както и другите 
сектори.

Изменение 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел постигане на правна сигурност и еднородност е необходимо в регламента да се 
включат материалноправните норми за институциите и органите на ЕС. Един 
единствен законов текст избягва риска от противоречия между разпоредбите и ще 
бъде най-подходящото средство за обмен на данни между равнището на ЕС и 
публичните и частните субекти в държавите членки.

Изменение 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност, в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности, като се има предвид, че 
публикуването на данни за 
неопределен брой физически лица, 
например по интернет, не би могло да 
бъде описано като чисто лични или 
домашни дейности;

Or. en

Обосновка

В съответствие с Решението на Съда на ЕС по дело С-101/01 срещу Lindqvist този 
текст добавя критерий за разграничаване между публични и домашни дейности въз 
основа на неопределения брой физически лица, които имат достъп до информацията. 
Изключението следва да се прилага единствено когато данните са на разположение 
на ограничен брой физически лица. Сега текстът е съгласуван и със съображение 15.
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Изменение 315
Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 316
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 317
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) извършени от работодател като 
част от обработването на лични 
данни на служителя в контекста на 
наемане на работа.

Or. en
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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 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са достатъчно 
анонимизирани по смисъла на член 4, 
точка 2б (нова);

Or. en

Изменение 319
Franck Proust

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са анонимизирани.

Or. fr

Изменение 320
Amelia Andersdotter

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

2а. При условията на настоящия 
регламент Европейският парламент 
и Съветът, както и Комисията, 
когато това е предвидено в 
настоящия регламент, могат да 
приемат специални правила, които 
поясняват допълнително правилата в 
настоящия регламент по отношение 
на конкретни области или на 
обработването на данни от 
конкретни организации. В срок от 
една година след влизане в сила на 
настоящия регламент Европейският 
парламент и Съветът приемат 
такива специални допълнителни 
правила относно обработването на 
лични данни от:
а) доставчици на обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги както общо, така и във връзка 
със съхранението на комуникационни 
данни за целите на 
правоприлагането;
б) от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза.

Or. en

Обосновка

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Изменение 321
Angelika Niebler
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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)

Or. de

Обосновка

Пояснение на определението за „местоживеене“.

Изменение 322
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни в Съюза
независимо от това дали се изисква 
заплащане от субекта на данните; 
или

Or. en

Обосновка

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.
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Изменение 323
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано или отличено 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 или друг 
уникален идентификатор, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна, социална идентичност или 
сексуална ориентация;

Or. en

Обосновка

За да се осигури добра защита, е важно понятията „лични данни“ и „субект на 
данни“ да не бъдат определяни твърде стесняващо. Регламентът следва ясно да се 
прилага по отношение на данни, които позволяват само „отличаване“, и следва да 
бъде ясно, че онлайн идентификаторите в повечето случаи следва да се считат за 
лични данни. Поради постоянния напредък на технологиите атаките, целящи 
деанонимизиране, ще стават все по-съвършени. Наличието на широки определения за 
„лични данни“ и „субект на данни“ е важно за защитата в перспектива.

Изменение 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

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

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора, 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, и 
което не действа в своето 
професионално качество;

Or. en

Обосновка

Средствата, използвани за идентифициране, следва да бъдат в пряка връзка с 
администратора на данните. Член 4, параграф 1 определя „субекта на данни“ като 
физическо лице. В някои конкретни ситуации би могло да е трудно да се прецени, тъй 
като при едноличен търговец (водопроводчик, доктор), който упражнява свободна 
професия и използва същата телефонна линия за служебни и частни цели, се размиват 
границите между физическо и юридическо лице. Регламентът следва да се прилага 
само по отношение на физически лица, които не действат в професионалното си 
качество.

Изменение 325
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Изменение 326
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 
данни; данни, които не могат да 
бъдат свързани със субект на данни, 
като анонимизирани данни, 
криптирани и някои 
псевдонимизирани данни, попадат 
извън обхвата на настоящия 
регламент; служебните данни за 
връзка попадат извън обхвата на 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Анонимизираните данни и някои псевдонимизирани данни могат да се отнасят до 
даден субект на данни, но вече не могат да бъдат свързани с него поради технически 
причини. Данните, които вече не могат да бъдат свързани със субект на данни, не 
следва да попадат в обхвата на настоящия регламент. Служебните данни за връзка 
включват данни като име, длъжност, служебен електронен адрес, служебен 
телефонен номер, служебен номер на факс, служебен адрес и т.н., които не следва да 
се считат поверителни, тъй като се предполага, че се използват само в 
професионален контекст.

Изменение 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) „лични данни“ означава всички 
данни, конкретно свързани с даден 
субект на данни, чиято конкретна 
самоличност може да бъде 
идентифицирана пряко или непряко 
от администратора;
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Or. en

Изменение 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „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.

Or. en

Изменение 330
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „анонимизирани данни“ означава 
данни, позволявали преди това 
идентифициране, за които е 
премахната възможността да 
позволяват идентифициране и за 
които вече не съществува код или 
друга връзка;

Or. en

Изменение 331
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „псевдонимизирани данни“ 
означава данни, позволявали преди 
това идентифициране, при които 
личната информация, която 
позволява идентифициране, като 
например имена, дата на раждане, 
адрес или номер на сметката, е 
заместена от код (псевдоним или 
символ). Връзката между кода и 
данните се съхранява отделно;

Or. en

Изменение 332
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
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making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Изменение 333
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „анонимни данни“ означава 
информация, която никога не е 
свързвана с определен субект на данни 
или е събрана, променена или 
обработена по друг начин, така че да 
не може да бъде приписана на субекта 
на данните;

Or. en

Изменение 334
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Заличаването на израза „условията и средствата“ съществено пояснява 
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разграничението между администратор и обработващ лични данни. 
Администраторът определя „защо“ се обработват данните, т.е. целта или 
резултата, докато обработващият данни определя „как“ се обработват данните, 
т.е. условията и средствата.

Изменение 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Определението за администратор следва да се основава на решението относно 
целите, за които се обработват личните данни, а не на условията и средствата, 
посредством които се осъществява това. Контролът върху целта, за която се 
обработват данните, е логичната основа за определяне на различната отговорност 
между администраторите, които са отговорни за това какви данни се обработват и 
защо, и обработващите данни страни, чиято работа е как се обработват данните.

Изменение 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6
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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;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 338
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко съгласие на субекта на 
данните, дадено въз основа на ясна и 
изчерпателна информация относно 
целите на обработването на лични 
данни;

Or. de

Обосновка

Не е ясно, особено в онлайн света, какво се разбира под „изрично“ указание за волята. 
Изменението се опира на член 5, параграф 3 от Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (Директива 
2002/58/ЕО).
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Изменение 339
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 

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

съгласието му свързаните с него лични 
данни да бъдат обработени;

Or. en

Изменение 341
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 342
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 343
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Уведомленията за нарушение на сигурността на личните данни са важен 
инструмент, който гарантира, че администраторът изпълнява задълженията си по 
отношение на сигурността на данните. Те също така дават право на субектите на 
данните да вземат мерки за собствена защита от последствията от такива 
нарушения. Настоящият пакет от изменения има за цел да подобри разпоредбите 
относно нарушенията на сигурността на личните данни, като направи по-лесно за 
администраторите справянето със сроковете за уведомление, като предотврати 
вероятността субектите на данни да развият „умора от нарушенията“ и като 
създаде публичен регистър на нарушенията.
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Изменение 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Загубата на данни, които са криптирани със силно криптиране, когато 
криптографският ключ не е загубен, не представлява никакъв риск от вреди за 
физическото лице.

Изменение 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – 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;
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Or. en

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.

Изменение 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – 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;

Or. en

Изменение 347
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава местоположението, 
определено от предприятието или 
групата предприятия, независимо 
дали на администратора или на 
обработващия лични данни, обект на 
механизма за съгласуваност, 
определен в член 57, въз основа на 
следните обективни критерии по 
избор, но без да се ограничава до тях:
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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;

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

Or. en

Обосновка

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



AM\922340BG.doc 151/156 PE502.053v01-00

BG

определяне на подходящите органи за защита на данните и следователно са доказали 
своята приложимост.

Изменение 348
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава 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, или 
мястото на неговото установяване, 
което упражнява доминиращо 
влияние върху други места на 
установяване на администратора; 
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;

Or. en

Изменение 349
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13
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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 по отношение на 
администратора мястото, според 
сектора на дейност, 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;

Or. fr

Изменение 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – 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;

Or. en

Обосновка

Администратори на данни извън ЕС, които назначават представител в ЕС, следва да 
могат да се възползват от принципа „обслужване на едно гише“.

Изменение 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – 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 обръщат само надзорните 
органи по място на установяване на 
представителя във връзка със 
задълженията на администратора 
съгласно настоящия регламент;

Or. en
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Изменение 353
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) „компетентен надзорен орган“ 
означава надзорният орган, който е 
единствено компетентен да 
осъществява надзор над 
администратор в съответствие с 
член 51, параграфи 2—4;

Or. en

Изменение 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Определението създава две различни определения за възраст в един и същ регулаторен 
акт без ясно обяснение относно изискванията и обстоятелствата, приложими към 
всяка възрастова група. Следва да има едно единствено и ясно ограничение, което не 
позволява обработването на лични данни на всяко лице под 13 години без съгласие на 
родителите, независимо от сектора, в който се извършва обработването.

Изменение 355
Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „надзорен орган“ означава 
публичен орган, създаден от държава 
членка в съответствие с член 46.

(„Не се отнася до българския текст.“)

Or. de

Обосновка

От съображения, свързани със субсидиарността, организацията на надзорния орган 
следва да бъде уредена така, че да бъде съобразена с различните структури в 
държавите членки.

Изменение 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „финансови престъпления“ 
означава престъпления, свързани с 
организирана престъпност, рекет, 
тероризъм, финансиране на 
тероризъм, трафик на хора, 
контрабанда 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, екологични престъпления, 
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.
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Or. en


