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Изменение 357
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 359
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 

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

връзка с целите, за които данните се 
обработват; те се обработват само ако и 
дотолкова доколкото целите не могат да
бъдат постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

Or. fr

Изменение 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

статистически или научни цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Or. en

Изменение 362
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 363
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 364
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) субектът на данните е дал изричното 
си и информирано съгласие за
обработването на неговите лични данни 
за една или повече конкретни цели;

Or. en

Обосновка

Даденото съгласие следва да бъде изрично и информирано.

Изменение 365
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

В Германия колективните договори са равнозначни на националното право и 
следователно могат също да бъдат основание за законосъобразно обработване на 
данни.
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Изменение 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
регулаторно правило, насоки, 
индустриални кодекси, независимо 
дали вътрешни или международни, 
които се прилагат спрямо 
администратора, включително 
изискванията на надзорните органи;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение включва в текста гаранциите, установени в съображение 39, 
като пояснява в правно обвързващ член, че обработването на данни за целите на 
мрежовата и информационната сигурност се счита за законосъобразно обработване.
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Изменение 368
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 369
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
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Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so &quot;legitimate 
interest&quot; should be removed as a ground for processing. The vagueness of the term 
&quot;legitimate interests&quot; would encourage controllers to try to cover as much 
processing as possible under this ground, even though it could be covered under other 
grounds, notably consent, as well. This in turn would make it harder for data subjects to 
enforce their rights – while consent can easily be revoked, objecting to processing based on 
&quot;legitimate interest&quot; requires more effort on part of the data subject. Having such 
an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also contribute to legal 
uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory authorities and courts will 
differ between Member States.

Изменение 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 371
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 



PE922.342v01-00 10/174 AM\922342BG.doc

BG

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

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

Or. en

Изменение 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
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of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping &apos;denial of 
service&apos; attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Изменение 373
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) Обработването на името, адреса, 
професията, клона, координатите за 
връзка, включително телефонния 
номер и адреса на електронната поща 
е винаги законосъобразно. Това обаче 
не се прилага, ако такива данни 
умишлено се събират, съхраняват и, 
когато е приложимо, се оценяват 
заедно с други данни и могат да 
създадат цялостен профил на 
личността и действията на субекта 
на данните или ако такива данни 
описват или обрисуват субекта на 
данните по клеветнически начин.

Or. en

Изменение 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е ограничено до 
данните под псевдоним и на 
получателя на услугата се дава 
правото на възражение съгласно 
член 19, параграф 3 (нов).
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Or. en

Изменение 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 376
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) обработването е необходимо с цел 
анонимизиране или псевдонимизиране 
на личните данни;

Or. de

Обосновка

Обработването трябва да бъде разрешено, за да се даде възможност за 
анонимизиране или псевдонимизиране на личните данни.

Изменение 377
Alejo Vidal-Quadras

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

еа) обработват се само данни под 
псевдоним, когато субектът на данни 
е адекватно защитен

Or. en

Изменение 378
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) когато администраторът на 
данни поверява личните данни на 
трето лице, същото споделя 
отговорността за спазването на 
настоящия регламент;

Or. fr

Изменение 379
Ивайло Калфин

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е строго 
необходимо за правилното реагиране 
на разкриването на мрежа и/или 
инциденти, нарушения или атаки във 
връзка с информационната 
сигурност;

Or. en
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Изменение 380
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

eа) обработват се само анонимни 
данни или данни под псевдоним.

Or. en

Обосновка

Узаконяването на обработването на лични данни, когато тези данни са били 
псевдонимизирани, ще насърчи свеждането на данните до минимум и практиката за 
„псевдонимизиране“ на данните в полза на всички субекти на данни, тъй като по 
дефиниция данните не могат да бъдат свързани със субект на данни, без да се 
използват допълнителни данни, което подлежи на отделен и специален технически и 
организационен контрол.

Изменение 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) обработването се извършва за 
целите на анонимността.

Or. en

Изменение 382
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обработването на лични данни за 
търговските цели на директния 
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маркетинг е законосъобразно само ако 
субектът на данни е дал 
предварително съгласие за 
обработването на своите лични 
данни за целите на такъв маркетинг.

Or. en

Обосновка

Директивата за защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на 
електронните комуникации изисква съгласие за директен маркетинг и поведенческа 
реклама онлайн. Поради това регламентът трябва да предвиди същото равнище на 
стандарти за директния онлайн и офлайн маркетинг.

Изменение 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 384
Angelika Niebler

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 386
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случая, посочен в параграф 1, 
буква е), администраторът 
информира субекта на данни във 
връзка с това изрично и отделно. 
Администраторът публикува също и 
съображенията, поради които се 
счита, че неговите законни интереси 
имат преимущество пред интересите 
или основните права и свободи на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 388
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се 

Or. en

Обосновка

Личните данни трябва да се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и 
да не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели.

Изменение 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Делегираните актове следва да се толерират само ако техният обхват засяга 
несъществени елементи на законодателния акт. Определението и обхватът на 
законосъобразност на настоящия регламент са съществени елементи на същия и 
поради това не следва да бъдат предмет на делегирани актове.

Изменение 390
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 391
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейският комитет по защита 
на данните следва да състави списък с 
критерии, които да се спазват с цел 
легитимният интерес да бъде 
действително правно основание за 
обработването съгласно параграф 1, 
буква е), включително примери за
случаи, в които това основание може 
да се използва.

Or. en

Обосновка

Тази задача следва да се възложи на Европейския комитет по защита на данните.

Изменение 392
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът носи във всички 
случаи тежестта на доказване, че 
субектът на данните е дал конкретното 
си за дадена цел, информирано и 
изрично съгласие за обработването на 
неговите лични данни за определени 
цели.

Or. en

Изменение 393
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът носи тежестта на 
доказване, че субектът на данните е дал 
съгласието си за обработването на 
неговите лични данни за целите, 
определени по смисъла на член 1, 
параграф 1, буква а). Декларацията за 
съгласие не изисква специална форма.

Or. en

Изменение 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Свободно даденото конкретно, 
информирано и изрично съгласие от 
субекта на данни за обработването 
на неговите лични данни не може да 
бъде диференцирано или 
категоризирано според вида на 
въпросната лична информация.

Or. en

Изменение 395
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Освен ако оценката на 
въздействието не счете за 
необходима друга форма на съгласие, 
съгласието се получава чрез 
мълчаливо, конкретно и информирано 
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изявление или чрез друго действие.

Or. de

Изменение 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 397
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. В случаите, в 
които обработването на лични данни 
е от съществено значение за 
способността на администраторите 
да осигурят достатъчна сигурност 
при предоставянето на дадена услуга 
на субекта на данни, оттеглянето на 
съгласието може да доведе до 
прекратяването на тази услуга. 
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 398
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 400
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 401
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато не е било
дадено доброволно.

Or. de

Обосновка

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
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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 402
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 

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

попечителя на детето. Администраторът 
полага разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

Or. en

Изменение 404
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 15 години
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

Or. fr

Изменение 405
Marian Harkin, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задълженията са вече ясни, освобождаванията на МСП не могат да се делегират на 
Комисията.

Изменение 407
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
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и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1. Когато 
прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1. Когато 
прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, като ги 
съгласува със засегнатите страни.

Or. fr

Обосновка

Използването на делегирани актове води до опасност от непрозрачност, която следва 
да се избягва, като се гарантира, че изготвянето им се извършва в тясно 
сътрудничество със субектите, които тези актове ще засегнат.

Изменение 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
образци за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 409
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

етнически произход, политически 
мнения, религия или философски
убеждения, членство в професионални 
съюзи, както и обработването на 
генетични данни или данни, свързани 
със здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди, престъпления и факти, 
които не са довели до присъда, или 
свързаните с тях мерки за сигурност.

Or. en

Изменение 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В Дания списъкът на специалните категории данни, чиято защита се изисква най-
много, е по-обширен в сравнение с предлаганото в регламента. Така регламентът 
всъщност поставя датските граждани в по-лошо положение в сравнение с 
настоящото законодателство. Поради тази причина се предлага специалните 
категории да се разширят, като се включат и „важни социални проблеми и лична 
информация“.
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Изменение 411
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 412
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие за обработването на такива 
лични данни, при условие че са спазени 
условията, определени в членове 7 и 8; 
или

Or. en
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Изменение 413
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въпреки това колективните договори следва да се считат за подходящи за 
обработването на лични данни.

Изменение 414
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 416
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 417
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 418
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 419
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 420
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Изменение 421
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че работодателите, които спазват колективни договори, 
могат да получават информация относно наказателни присъди на (потенциални) 
служители. Това се отнася по-специално за служители, които се занимават с деца.

Изменение 422
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди, престъпления и 
факти, които не са довели до присъда,
или със свързаните с тях мерки за 
сигурност, се извършва под контрола на 
официален орган или когато е 
необходимо за спазването на правно или 
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администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции.  
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

регулаторно задължение, което се 
прилага спрямо администратора, или за 
изпълнението на задача от важен 
обществен интерес и дотолкова, 
доколкото е разрешено в правото на
Съюза или на държава членка и при 
подходящи гаранции за основните 
права на субекта на данни. Пълна 
регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Изменение 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Изменението изяснява формулировката чрез осигуряване на контролиран надзор на 
организации, които обработват данни, свързани с наказателни присъди. Също така 
изменението пояснява, че не всеки случай на обработване, извършено с цел постигане 
на законово или регулаторно съответствие, ще бъде специално изисквано по закон. В 
някои случаи това обработване ще бъде осъществявано като част от процес по 
управление на риска, предназначен да се предотврати нарушение на закона.

Изменение 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 425
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и 
подходящите гаранции за 

заличава се
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обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

Or. en

Изменение 426
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и подходящите 
гаранции за обработването на 
специалните категории лични данни, 
посочени в параграф 1, и за 
изключенията, определени в 
параграф 2.

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата да публикува препоръките 
по отношение на критериите, 
условията и подходящите гаранции за
защитата на специалните категории 
лични данни в съответствие с
параграф 2.

Or. en

Изменение 427
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.
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Администраторът на 
изследователски бази данни 
предоставя обща информация 
относно първоначалните източници 
на данни на изследователската база 
данни.

Or. en

Обосновка

Ако субектът на данни желае да узнае какви са регистрираните за него данни в 
изследователска база данни, то той може да се свърже с първоначалния източник на 
данни. Администраторите на изследователски бази данни предоставят информация 
относно източниците, които използват за събиране на изследователски данни, и за 
какви цели се използват данните. Тази информация се предоставя на общо основание 
посредством уебстраници и т.н., с позоваване на източника, предоставящ данните. 
Подробна информация относно съдържанието на данните се предоставя от 
първоначалния източник на данните.

Изменение 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Регламентът относно защитата на 
данните не следва да се прилага по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани. Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира дадено физическо 
лице, администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 430
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
по-специално когато е анонимно или 
под псевдоним, администраторът не е 
задължен да придобива допълнителна 
информация, за да идентифицира или 
индивидуализира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 432
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако обработваните от администратора 
данни са анонимни или ако 
администраторът на данни прибягва 
до анонимизиране на обработваните 
данни, администраторът не е задължен 
да придобива допълнителна 
информация за съгласие, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 433
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 434
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 435
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът предоставя на 
субекта на данните информация и 
съобщения, свързани с обработването на 

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

личните данни, до които съгласно 
настоящия регламент той е длъжен 
да предоставя достъп, в лесна за 
разбиране форма, която може да бъде 
разбрана от средно информирания, 
внимателен и разбиращ 
средностатистически потребител.

Or. en

Изменение 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 437
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Изменение 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Таксите за предприемане на 
посочените в параграф 1 действия или 
предоставяне на информация по 
искане на субект на данни, не 
надвишават действителните разходи 
за разглеждане на искания, поемани 
от администратора.

Or. en

Изменение 441
Giles Chichester
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 442
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 443
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установява 
образци и стандартни процедури за 
комуникацията, посочена в параграф 2, 
включително за електронния 
формат. Когато прави това, Комисията 
взема целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 

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

изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 445
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 446
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) специфичните цели на 
обработването, за които личните 
данните са предназначени, както и 
информация относно 
действителното обработване на 
личните данни, включително 
договорните клаузи и общите условия, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква б), и 
законните интереси, преследвани от 
администратора, както и 
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съображенията, поради които 
администраторът счита, че този 
интерес има преимущество пред 
интересите или основните права и
свободи на субекта на данните, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

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 
правата си 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 това. Изключенията и 
освобождаванията

Изменение 447
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни, когато е възможно да 
се посочи точен срок;

Or. en

Изменение 448
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни и критериите, 
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позволяващи да се установи този 
срок;

Or. fr

Изменение 449
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 450
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 451
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съществуването на определена 
операция по обработване, която има 
особено въздействие върху 
физическите лица, както и 
последствията от такова 
обработване за физическите лица;

Or. en

Изменение 452
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъдат 
предоставени неговите координати за 
връзка и процедурите за подаването 
на такива жалби;

Or. en

Изменение 453
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган, както и 
необходимата информация за 
свързване с надзорния орган;

Or. en
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Изменение 454
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) получателите или категориите 
получатели на личните данни;

е) получателите на личните 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 това. Изключенията и 
освобождаванията следва да бъдат силно ограничени.

Изменение 455
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) когато администраторът 
обработва лични данни, както е 
описано в член 20, параграф 1, 
информацията относно 
съществуването на обработване за 
мярка от вида, посочен в член 20, 
параграф 1, и търсените ефекти от 
такова обработване върху субекта на 
данни;

Or. en

Обосновка

Правата на субектите на данни са необходимост, за да имат възможност субектите 
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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 това. Изключенията и 
освобождаванията следва да бъдат силно ограничени.

Изменение 456
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 457
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 458
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато личните данни не се събират 
от субекта на данните, администраторът 
информира субекта на данните, в 
допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, за източника на 
личните данни. Това включва данни, 
незаконно получени от трета страна 
и предадени на администратора.

Or. en

Обосновка

Субектите на данни имат правото на незабавно уведомление, ако се установи 
незаконен достъп до личните им данни с цел да се използват срещу тях (напр. черни 
списъци).

Изменение 459
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 460
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 461
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 462
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) данните произлизат от 
общественодостъпни източници 

Or. en

Изменение 464
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
за категориите получатели, посочени в 
параграф 1, буква е), изискванията за 
уведомяването относно потенциалния 
достъп, посочен в параграф 1, буква ж), 
критериите за необходимата 
допълнителна информация, посочена в 
параграф 1, буква з), за конкретните 
сектори и особените ситуации на 

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
за категориите получатели, посочени в 
параграф 1, буква е), изискванията за 
уведомяването относно потенциалния 
достъп, посочен в параграф 1, буква ж), 
критериите за необходимата 
допълнителна информация, посочена в 
параграф 1, буква з), за конкретните 
сектори и особените ситуации на 
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обработване на данни, както и 
условията и подходящите гаранции за 
изключенията, определени в параграф 5, 
буква б). Когато прави това, Комисията 
взема целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

обработване на данни, както и 
условията и подходящите гаранции за 
изключенията, определени в параграф 5, 
буква б). Когато прави това, Комисията 
взема целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, като ги 
съгласува със засегнатите страни.

Or. fr

Обосновка

Употребата на делегирани актове води до опасност от непрозрачност, която следва 
да се избягва, като се гарантира, че изготвянето им се извършва в тясно 
сътрудничество със субектите, които тези актове ще засегнат.

Изменение 465
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията може да установява 
образци за предоставянето на 
информацията, посочена в 
параграфи 1—3, като се отчитат 
конкретните характеристики и нуждите 
на различните сектори и ситуации на 
обработване на данни, където това е 
необходимо. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

8. Комисията установява образци за 
предоставянето на информацията, 
посочена в параграфи 1—3, като се 
отчитат конкретните характеристики и 
нуждите на различните сектори и 
ситуации на обработване на данни, 
където това е необходимо, както и 
нуждите на съответните 
заинтересовани страни, включително 
възможното използване на  
съобщения на няколко равнища. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 466
Amelia Andersdotter



AM\922342BG.doc 59/174 PE922.342v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора с ясни 
и недвусмислени формулировки дали се 
обработват лични данни, свързани с 
него, и дали администраторът 
предприема мерки по отношение на 
субекта на данни, които се основават 
на профилите, посочени в член 20, 
параграф 1. Това се прилага само по 
отношение на данни, които 
позволяват откриване на субекта на 
данни единствено когато той може 
да удостовери своята автентичност.
Когато се обработват такива лични 
данни и/или се предприемат такива 
мерки, администраторът предоставя 
следната информация:

Or. en

Изменение 467
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 468
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получателите или категориите 
получатели, пред които ще бъдат или 
са разкрити личните данни, по-
специално получателите в трети 
държави;

в) получателите, пред които ще бъдат 
или са разкрити личните данни, 
включително всички получатели в 
трети държави;

Or. en

Изменение 469
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 470
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъдат 
предоставени неговите координати за 
връзка и процедурите за подаването 
на такива жалби;

Or. en

Изменение 471
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъде 
предоставена информация за връзка;

Or. en

Изменение 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) значението и предвидените 
последствия от такова обработване.

Or. en
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Изменение 473
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) в случай на мерки, основани на 
профили, значима информация 
относно логиката, използвана при 
профилирането;

Or. en

Изменение 474
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква з б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) когато е приложимо, по какъв 
начин и с какви конкретни цели 
данните ще се обработват за 
статистически цели и как ще се 
гарантира, че данните, които 
позволяват информацията да бъде 
свързана със субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват 
отделно от другата информация;

Or. en

Изменение 475
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.
Администраторът проверява 
самоличността на субекта на 
данните, искащ достъп до данни в 
рамките на членове 5—10 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Тава допълнение е необходимо с цел защита на личните данни. 

Изменение 476
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да установява
образци и процедури за искане и 
предоставяне на достъп до 
информацията, посочена в параграф 1, 
включително за проверка на 
самоличността на субекта на данните и 
съобщаване на личните данни на 
субекта на данните, като се отчитат 
конкретните характеристики и нуждите 
на различните сектори и ситуации на 
обработване на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

4. Комисията може да предлага образци 
и да установява процедури за искане и 
предоставяне на достъп до 
информацията, посочена в параграф 1, 
включително за проверка на 
самоличността на субекта на данните и 
съобщаване на личните данни на 
субекта на данните, като се отчитат 
конкретните характеристики и нуждите 
на различните сектори и ситуации на 
обработване на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 478
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Субектът на данни има право по негово 
искане администраторът да коригира 
неточните лични данни, свързани с него.  
Субектът на данните има право 
непълните лични данни да бъдат 
попълнени по негово искане, 

(Не се отнася до българския текст.)
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включително чрез добавяне на 
декларация за коригиране.

Or. en

Изменение 479
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Право „да бъдеш забравен“ и право на 
заличаване

Право на заличаване

Or. en

Изменение 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Право „да бъдеш забравен“ и право на 
заличаване

Право на заличаване

Or. en

Изменение 481
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него,

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
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и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, по-
специално що се отнася до лични данни, 
които са били предоставени от субекта 
на данните, докато той е бил дете, 
когато се прилага едно от следните 
условия:

и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, освен 
ако администраторът на данни е 
публичен орган или организация, 
упълномощена от органа, или 
действаща по друг начин от името на 
органа, по-специално що се отнася до 
лични данни, които са били 
предоставени от субекта на данните, 
докато той е бил дете, когато се прилага 
едно от следните условия::

Or. en

Обосновка

Органите са задължени по закон да поддържат няколко регистъра и данните в тях не 
могат да бъдат заличавани по искане на субекта на данни.

Изменение 482
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, по-
специално що се отнася до лични 
данни, които са били предоставени от 
субекта на данните, докато той е бил 
дете, когато се прилага едно от следните 
условия:

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, 
включително що се отнася до лични 
данни, които са били предоставени от 
субекта на данните, докато той е бил 
дете, когато се прилага едно от следните 
условия:

Or. en

Обосновка

Думата „по-специално“ подсказва по-голямото значение на правото да бъдеш 
забравен, когато участва дете, отколкото когато не участва дете. Нюансът е 
неуместен. „Включително“ дава възможност да се изтъкне спецификата на това 
субектът на данни да е дете, без да се прави разграничение по отношение на 
значението на общото право да бъдеш забравен.
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Изменение 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 484
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Обосновка

Публичните органи могат да имат правни основания да съхраняват данни с 
информация, дори когато те не се обработват, с цел гарантиране на правната 
сигурност за физическите лица.

Изменение 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 487
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването на данните не е в 
съответствие с настоящия 

заличава се
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регламент по други причини. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Прилагането на параграф 1 зависи 
от способността на администратора 
на данни да потвърди самоличността 
на субекта на данни, който е 
отправил искане за заличаване.

Or. en

Изменение 490
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние, той предприема 
всички разумни мерки, в това число 
технически мерки, по отношение на 
данните, за чието публикуване носи 
отговорност, за да информира 
юридическите лица, на които 
първоначалният администратор е 
разрешил да обработват 
допълнително лични данни и които 
обработват такива данни, че даден 
субект на данни е поискал те да заличат 
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лични данни, той се счита за 
отговорен за това публикуване.

всякакви връзки към тези лични данни 
или копия или реплики от тях. 
Администраторът няма да бъде 
отговорен за личните данни, които 
субектът на данни е направил 
обществено достояние.

Or. en

Изменение 492
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изключения от общите правила, при условие че анонимизираните данни, някои 
псевдонимизирани данни и данните, които не са обществено достояние или не се 
четат (напр. криптирани данни или архивирани данни) следва да бъдат освободени от 
член 17, тъй като е тромаво и дори невъзможно всички лични данни от трета страна 
да бъдат изтрити и това не е в полза на физическите лица.

Изменение 494
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Администраторът извършва 
заличаването незабавно и независимо 
от необходимите усилия дотолкова, 
доколкото съхранението на лични данни 
е необходимо:

Or. en
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Изменение 495
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Когато администраторите подлежат на законово задължение да запазват и 
обработват данни, те могат също така да бъдат задължени да предават тези данни 
на съответните надзорни органи, като напр. доклади за съмнителни сделки на 
звената за финансово разузнаване в контекста на правилата срещу прането на пари.

Изменение 497
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 498
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) за спазване на законово задължение за 
запазване на личните данни, предвидено 
в правото на Съюза или на държава 
членка, което се прилага спрямо 
администратора; законите на държавите 
членки изискват обосновка по 
отношение на обществения интерес, 
зачитат принципа на правото на защита 
на личните данни и са пропорционални 
на преследваната законосъобразна цел;

Or. en

Изменение 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Преносимостта на данните е конкурентна мярка, а не мярка, свързана със защитата 
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на данните. Тя би могла да е отворена за злоупотреби, тъй като злонамерен кандидат 
заемополучател може да промени данните в периода между получаването на своята 
кредитна история от даден обработващ лични данни и представянето й на кредитор. 
Данните не могат да се съхраняват или обработват на същия език, в съответствие 
със същите категории или процедури. Тя би могла да изисква също така 
организациите да разкриват търговски тайни, вътрешно ноухау или информация 
относно други клиенти.

Изменение 502
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Субектите на данни имат право на достъп, установено в член 15 от предложения 
регламент. Правото на достъп дава право на всички субекти на данни да получат 
информация за личните данни, които се обработват. Член 18, който би дал 
възможност на субектите на данни да получават копие на своите данни в електронен 
и структуриран формат, не носи значителна добавена стойност по отношение на 
защитата на личните данни на гражданите.

Изменение 503
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 504
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 505
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга задължението за 
заличаване на данни, когато те вече 
не са необходими, съгласно член 5, 
буква д), субектът на данни има право, 
когато личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи, 
при поискване, от администратора 
копие на данните, които се обработват, 
в електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

Or. en

Изменение 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на съгласие 
или договор, субектът на данните има 
право да предава тези лични данни, 
както и друга информация, 
предоставена от него и запазена чрез 
система за автоматизирано обработване.

Or. en

Изменение 507
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 508
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 509
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Това право не засяга задължението 
за заличаване на данни, когато те 
вече не са необходими, съгласно член 5, 
буква д).

Or. en

Изменение 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 511
Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 512
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 513
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 516
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Правото на възражение не следва да бъде обвързано с основание, свързано с 
конкретната ситуация на субектите на данни.

Изменение 517
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

налице императивни законни основания 
за обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните.

Or. en

Изменение 518
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 519
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 521
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Мерки, основани на профилиране Мерки, основани на автоматизирано 
обработване

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 522
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 523
Seán Kelly

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

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се поясни употребата на термина субект на данни, а също и правно 
установения термин „нелоялен и дискриминиращ“ съгласно Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялни търговски практики.

Изменение 524
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Физическото лице има правото да не 
подлежи на нелоялни или 
дискриминиращи решения, и 
основаващи се единствено на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице.
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местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Изменение 525
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Субектът на данни не подлежи на 
нелоялни или дискриминиращи 
решения, и основаващи се единствено 
на автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
този субект на данни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всеки субект на данни има правото 
да отправи искане да не подлежи на 
мярка, която има неблагоприятни
последици за него, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оцени, анализира или прогнозира 
изпълнението на професионалните 
задължения на този субект на данни, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Обосновка

Допълнителни, специфични мерки за обработването на лични данни чрез автоматични 
средства са оправдани единствено в случаите, когато мярката има неблагоприятни 
правни последици; всяко друго профилиране, което представлява обработване на 
лични данни, е нормално обработване и подлежи на всички разпоредби на регламента.

Изменение 527
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-

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

се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 528
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на рекламата, 
проучването на пазара или 
адаптивното спрямо потребностите 
оформяне на телемедиите при 
използването на данни под псевдоним 
могат да се изготвят потребителски 
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профили, при условие че субектът на 
данните не възразява срещу това. 
Субектът на данните трябва да бъде 
информиран относно неговото право 
на възражение. Потребителските 
профили не трябва да бъдат 
обединявани с данни относно 
носителя на псевдонима.

Or. de

Обосновка

Първоначалната формулировка на член 20 би могла да доведе до това предприятието 
да трябва да получава съгласие за всеки вид обработване на лични данни. С цел обаче 
да не се разруши по-специално бизнес модела на безбройните малки и средни 
европейски предприятия и по този начин да се даде предимство на големите 
американски предприятия, би следвало да се разрешат определени форми на 
обработване на данни, като надлежно се вземе предвид защитата на личните данни.

Изменение 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Администраторите на данни 
следва да уведомят субекта на данни 
при извършването на такова 
обработване и да дават на 
физическите лица правото на 
преразглеждане на всяко подобно 
решение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 530
Jens Rohde



PE922.342v01-00 94/174 AM\922342BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Основава се на данни под 
псевдоним.

Or. en

Изменение 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Основава се на законните 
интереси на администратора на 
данни.

Or. en

Изменение 532
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
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данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 
получаване на човешка намеса;  или
б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните; или
в) се основава на съгласието на 
субекта на данните при спазване на 
условията, предвидени в член 7, и при 
наличието на подходящи гаранции. 

Or. en

Изменение 533
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 
получаване на човешка намеса; или
б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи 
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мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните; или
в) се основава на съгласието на 
субекта на данните при спазване на 
условията, предвидени в член 7, и при 
наличието на подходящи гаранции.

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 534
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
мярка, която има правни последици за 
дадено лице или го засяга съществено,
и която има за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице, или да се 
анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, е 
законосъобразна само ако 
обработването:

Or. de

Обосновка

При промяна на подхода профилиране се разрешава, ако субектът на данните е наясно 
с това, както и ако има възможност за достъп до използваната лична информация 
(чл. 15) и може да я промени, ако е погрешна (чл. 16).
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Изменение 535
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
включително параграфи 3 и 4, дадено 
лице може да подлежи на мярка от вида, 
посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

Or. en

Изменение 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 537
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 

заличава се
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сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 
получаване на човешка намеса; или

Or. en

Изменение 538
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 539
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. en

Изменение 540
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 541
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 

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

за защита на законните интереси на 
субекта на данните и което защитава
субектите на данните от евентуална 
дискриминация в резултат от 
мерките, описани в параграф 1; или

Or. en

Изменение 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) е необходимо за съответствието с
правото на Съюза или на държава 
членка; или

Or. en

Обосновка

Не може администраторите на данни да имат задължение да проверяват дали 
правото на държавата членка „предвижда подходящи мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните“.

Изменение 543
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 544
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Първоначалната формулировка на член 20 би могла да доведе до това предприятието 
да трябва да получава съгласие за всеки вид обработване на лични данни. С цел обаче 
да не се разруши по-специално бизнес моделът на безбройните малки и средни 
европейски предприятия и по този начин да се даде предимство на големите 
американски предприятия, би следвало да се разрешат определени форми на 
обработване на данни, като надлежно се вземе предвид защитата на личните данни.

Изменение 545
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 546
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, член 15 и член 16.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) е ограничено до данни под 
псевдоним. Тези данни под псевдоним 
не трябва да се събират с данни за 
притежателя на псевдонима. Член 
19, параграф 3 [нов] се прилага 
съответно.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 548
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 549
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 550
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 551
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 552
Amelia Andersdotter

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

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

Or. en

Изменение 553
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 554
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 

заличава се
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относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 555
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 

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

съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1.

Or. en

Изменение 557
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 558
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 560
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 561
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В правото на Съюза или на държава-
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—20 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

1. В правото на Съюза или на държава-
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—19 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

Or. en

Изменение 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на 
Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически 
или финансов интерес на Съюза или 
на държава членка, включително 
валутни, бюджетни и данъчни 
въпроси и защитата на пазарната 
стабилност и почтеност;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Подобно на посоченото в член 6, параграф 3 държавите членки разполагат с 
многобройни възможности за изготвяне на национално законодателство, което 
създава изключения от настоящия регламент. Това ще доведе до различия в 
прилагането на регламента в различните държави членки и е възможно да подкопае 
защитата на данните на гражданите.

Изменение 563
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на 
Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност 
и почтеност;

в) важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси;

Or. en

Обосновка

Запазва текста на Директива 95/46/EО и не позволява твърде широки ограничения.

Изменение 564
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност 

в) други важни обществени интереси на
Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси;
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и почтеност;

Or. en

Изменение 565
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) функция по наблюдението, 
проверката или регламентирането, 
свързана, дори само понякога, с 
упражняването на официални 
правомощия в случаите, посочени в 
букви а), б), в) и г);

заличава се

Or. en

Изменение 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Страните на пазара на труда 
могат чрез законодателна мярка да 
ограничат обхвата на задълженията 
и правата, предвидени в член 5, букви 
а)―д), в членове 11—20 и в член 32, 
когато такова ограничение е прието 
от национални колективни 
договорености за представляващо 
необходима и пропорционална мярка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 567
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-специално, всяка законодателна 
мярка, посочена в параграф 1, трябва 
да съответства на стандартите за 
необходимост и пропорционалност и 
да съдържа специални разпоредби най-
малко по отношение на:
а) целите, преследвани с обработването;

б) определянето на администратора;
в) конкретните цели на 
обработването и средствата за 
обработване;
г) категориите лица, които имат 
разрешение да обработват данните;
д) процедурата, която да бъде 
следвана при обработването;
е) гаранциите срещу произволна 
намеса от страна на публичните 
органи;
ж) правото на субектите на данни да 
бъдат информирани за 
ограничението.

Or. en

Изменение 568
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ограниченията, наложени за 
обработването, извършвано от 
частни администратори с цел 
правоприлагане, не следва да ги 
принуждават да задържат данни в 
допълнение към тези, които са строго 
необходими за първоначалната 
поставена цел, нито да променят 
своята информационна структура.

Or. en

Обосновка

Ограниченията, наложени за обработването, извършвано от частни 
администратори с цел правоприлагане, не следва да ги принуждават да задържат 
данни в допълнение към тези, които са строго необходими за първоначалната 
поставена цел, нито да променят своята информационна структура.

Изменение 569
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Законодателните мерки, посочени 
в параграф 1, не налагат задължения 
за частните администратори да 
задържат данни в допълнение към 
онези, които са строго необходими за 
първоначалната цел.

Or. en

Изменение 570
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2б (нов)



PE922.342v01-00 114/174 AM\922342BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Законодателните мерки, посочени 
в параграф 1, се нотифицират на 
Европейския комитет по защита на 
данните за получаване на становище. 
Ако Европейският комитет по 
защита на данните счете, че 
нотифицираната мярка не 
съответства на изискванията на 
параграф 2, той информира 
Комисията. След това Комисията
разглежда стартиране на 
процедурата, предвидена в член 258 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези мерки включват без 
ограничение:

Or. en

Изменение 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поддържане на документацията 
съгласно член 28;

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

Or. en

Изменение 577
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 22 — параграф 2 — буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) съществуване на подходящи 
политики, инструкции или други 
ръководства за определяне на насоки 
за обработването на необходимите 
данни с оглед спазването на 
регламента, както и на процедури и 
механизми за прилагане, които да 
направят тези ръководства 
ефективни;

Or. en

Изменение 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) съществуване на подходяща 
документация за обработването на 
данни, която позволява спазване на 
задълженията, произтичащи от 
регламента;

Or. en

Изменение 581
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 582
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определяне на длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1;

д) наличие на организация за защита 
на данните или длъжностно лице по 
защита на данните с подходящи 
умения, подкрепени от подходящи 
ресурси за надзор на прилагането на 
мерките, определени в този член, и за 
наблюдение за спазването на 
настоящия регламент, като се обърне 
специално внимание на 
гарантирането на организационна 
независимост на това длъжностно 
лице по защита на данните или 
организация, за да се предотврати 
неподходящ конфликт на интереси.
Тази функция може да се реализира 
чрез поръчка за услуги;

Or. en
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Изменение 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) наличие на подходяща 
информираност и обучение на 
персонала, който участва в 
обработването на данни и вземането 
на решения за него, относно 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 585
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) определяне и документиране на 
мерките, посочени в член 11.

Or. en

Изменение 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 

заличава се
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мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни 
или външни одитори.

Or. en

Изменение 587
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Администраторът оповестява 
публично обобщение на мерките, 
посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 588
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всеки редовен доклад за 
дейностите на администратора 
съдържа описание на политиките и 
мерките, посочени в член 22, параграф 
1.

Or. en

Изменение 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde



PE922.342v01-00 122/174 AM\922342BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 590
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на условията 
за проверката и механизмите за одит, 
посочени в параграф 3, и по отношение 
на критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3.



AM\922342BG.doc 123/174 PE922.342v01-00

BG

малките и средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Принципът на отчетност следва да остави подробностите на администратора. Не 
могат да се делегират изключения за МСП; при всяко положение отчетността 
гарантира, че мерките са подходящи за предприятия с всякакъв мащаб.

Изменение 591
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Защита на данните още при
проектирането и по подразбиране

Защита на данните по подразбиране и 
още при проектирането

Or. en

Изменение 592
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато е необходимо, могат да се 
приемат задължителни мерки, за да 
се гарантира, че категориите стоки 
или услуги са разработени и 
притежават настройки по 
подразбиране, отговарящи на 
изискванията на настоящия 
регламент, свързани със защитата на
физическите лица по отношение на
обработването на лични данни. Тези 
мерки са основани на стандартизация 
съгласно [Регламент №.../2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската 
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стандартизация, за изменение на 
директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на 
Съвета и директиви 94/9/ЕО, 
94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО 
и Решение № 1673/2006/ЕО].

Or. en

Обосновка

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

Изменение 593
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни. Това 
включва:
а) технически мерки, свързани с 
техническото проектиране и 
архитектура на продукта или 
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услугата; както и
б) организационни мерки, които са 
свързани с оперативни политики на 
администратора.
Когато даден администратор е 
извършил оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 33, резултатите се вземат под 
внимание при разработването на 
мерките, посочени в букви а) и б) от 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 594
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни. Независимо от това 
администраторът е натоварен 
единствено с мерки, които са 
пропорционални на риска от 
обработване на данни, отразен от 
естеството на личните данни, които 
се обработват.

Or. en
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Изменение 595
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е поверителността също да се взема под внимание, когато системите се 
променят. Често пъти, когато системите се променят,вниманието е насочено към 
добавянето на нов вид функционалност и при този процес се забравя, че 
първоначалната висока степен на поверителност и изискванията за сигурност трябва 
да продължат да се спазват.

Изменение 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 

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

определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни.

Or. en

Изменение 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези мерки и процедури:

а) вземат под внимание 
съществуващите технически 
стандарти и регламенти в областта 
на обществената безопасност и 
сигурност;
б) следват принципа на  неутралитет 
на технологиите, на услугите и на 
икономическия  модел;
в) могат да се основават на глобални, 
ръководени от промишлеността 
усилия и стандарти;
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г) вземат под внимание 
международното развитие;

Or. en

Изменение 598
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 599
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. Това се осигурява чрез 
използването на технически и/или 
организационни мерки в зависимост 
от целесъобразността. По-специално 
тези механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица и че субектите на 
данни могат да контролират 
разпространението на личните им 
данни.

Or. en

Изменение 600
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

достъпни за неограничен брой 
физически лица. Разпоредбите в 
изречения 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на обработването на 
данни, чиято цел е изпълнението на 
предвидени от закона задължения 
и/или е от обществен интерес, 
дотолкова, доколкото подобно 
задължение или задача е насочено към 
най-добрата възможна 
изчерпателност на дадена база данни. 
Това по-специално се отнася за 
далекосъобщителните абонатни 
директории.

Or. en

Изменение 601
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При изпълнението на 
разпоредбите на настоящия 
регламент се гарантира, че няма да се 
налагат задължителни изисквания за 
специфични технически 
характеристики на продукти и 
услуги, включително терминали или 
друго оборудване за електронни 
далекосъобщения, които могат да 
пречат на пускането на оборудване на 
пазара и на свободното движение на 
такова оборудване в и между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 603
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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



PE922.342v01-00 132/174 AM\922342BG.doc

BG

параграф 1.

Изменение 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 605
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



AM\922342BG.doc 133/174 PE922.342v01-00

BG

Изменение 606
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато се изисква, могат да се 
приемат мерки, които гарантират, 
че терминалното оборудване е 
конструирано по начин, който е 
съвместим с Решение на Съвета от 
22 декември 1986 г. относно 
стандартизацията в сферата на 
информационните технологии и 
телекомуникациите и съответства 
на международните усилия за 
ръководено от промишлеността 
стандартизиране.

Or. en
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Изменение 608
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на определението за администратор (член 4, точка 5) 
е важно да се разясни, че администраторът определя целта на обработването на 
данни, а обработващият лични данни определя условията и средствата.

Изменение 611
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) администраторът е установен в 
трета държава, за която Комисията 
е решила, че осигурява адекватно ниво 
на защита в съответствие с член 41; 
или

заличава се

Or. en

Изменение 612
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) дадено предприятие обработва 
лични данни, свързани с по-малко от
250 субекта на данни; или

Or. en

Изменение 613
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 614
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Когато поради използването на съответни техники за осигуряване на анонимност 
установяването на даден субект на данни е технически неосъществимо за 
обработващия лични данни, член 26 не се прилага. Намаляването на 
административната тежест ще стимулира инвестирането в ефективни технологии 
за осигуряване на анонимност и използването на стабилна система за ограничен 
достъп. Основният принцип, съгласно който основната пряка отговорност за 
обработването е за администратора, следва да бъде ясно заявена в този член.
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Изменение 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Когато е техническо неосъществимо за обработващия лични данни да установи 
субект на данни, например поради използването на съответни техники за осигуряване 
на анонимност, член 26 не се прилага. Намаляването на административната тежест 
ще стимулира инвестирането в надеждни технологии за осигуряване на анонимност и 
използването на стабилна система за ограничен достъп, което в крайна сметка ще 
увеличи защитата на субектите на данни.

Изменение 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Това изменение е важно, тъй като насърчава използването на техники за осигуряване 
на анонимност и по този начин допринася за целта за минимизиране на данните. 
Колкото по-малко знае обработващият лични данни за субекта на данните, толкова 
по-добре.

Изменение 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 

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

урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора. 
Администраторът и обработващият 
лични данни са свободни да определят 
съответните роли и отговорности по 
отношение на изискванията на 
настоящия регламент и предвиждат 
следното:

Or. en

Обосновка

Взаимоотношението администратор—обработващ лични данни се регулира от 
обичайното договорно законодателство, като всяка договаряща страна е свободна да 
договори своите права и отговорности като част от споразумението.

Изменение 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора.

Or. en

Изменение 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наема единствено персонал, който 
е поел ангажимент за поверителност 
или е задължен по закон да спазва 
поверителност;

заличава се

Or. en

Изменение 622
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 2 — буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) взема всички необходими мерки 
съгласно член 30;

заличава се

Or. en

Изменение 624
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това води до административни тежести и не отразява реалността, а именно че 
обработващият лични данни сключва договор със значителен брой (често МСП) 
подизпълнители, обработващи лични данни. Обработващият лични данни е длъжен да 
извърши надлежен комплексен анализ и да определи отговорността по силата на 
обичайното договорно право с подизпълнители, обработващи лични данни. Така че 
повторното влизане в договорни взаимоотношения между администратора и 
обработващия лични данни всеки път, когато обработващият лични данни сключи 
договор с подизпълнител, обработващ лични данни, би довело до огромни 
административни тежести за всички страни без гаранция за увеличаване на 
защитата на данните за субектите на данни.

Изменение 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно заличава се



PE922.342v01-00 144/174 AM\922342BG.doc

BG

предвид естеството на 
обработването, установява с 
одобрението на администратора 
необходимите технически и 
организационни изисквания за 
изпълнението на задължението на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на 
правата на субектите на данни, 
определени в глава III;

Or. en

Изменение 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно предвид 
естеството на обработването, 
установява с одобрението на 
администратора необходимите
технически и организационни 
изисквания за изпълнението на 
задължението на администратора да 
отговаря на исканията за упражняване 
на правата на субектите на данни, 
определени в глава III;

д) доколкото това е възможно предвид 
естеството на обработването и 
способността на обработващия 
лични данни да съдейства с разумни 
усилия за съгласуването на подходящи 
и приложими технически и 
организационни изисквания, които 
подпомагат способността на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на правата на 
субектите на данни, определени в глава 
III;

Or. en

Обосновка

В конкретни технически контексти, като например в контекста на облака, често 
пъти не е желателно, на основата на принципа за минимизиране на данните, нито е 
възможно обработващият лични данни да помогне на администраторите при искания 
за изпълнение на правата на субектите на данни.

Изменение 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) доколкото това е възможно, като 
се има предвид естеството на 
обработване, информацията, налична 
за обработващия лични данни и 
неговата способност да помага с 
разумни усилия, споразумение за 
гарантиране на изпълнението на 
задълженията съгласно членове 28—34;

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението към член 26, параграф 2, буква д).

Изменение 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и/или ги унищожава по
приемлив за стопанските цели начин;

Or. en

Обосновка

Прави се изрична препратка към унищожаването, за да се гарантира, че 
минимизирането на данни се прилага на практика.

Изменение 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя на администратора и 
на надзорния орган цялата 
информация, необходима за 
контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в 
настоящия член.

заличава се

Or. en
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Изменение 634
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) взема под внимание принципа на 
защита на данните още при 
проектирането.

Or. en

Изменение 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът и 
обработващият лични данни 
документират в писмена форма 
указанията на администратора и 
задълженията на обработващия 
лични данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 636
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита 
за администратор по отношение на 

заличава се
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това обработване и спрямо него се 
прилагат правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
24.

Or. en

Изменение 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това създава правна несигурност и противоречи на целта за минимизиране на 
данните. Ако обработващият лични данни обработва данни в противоречие с 
инструкциите на администратора на данните, той е в нарушение на договора. Ако 
съществуват законни средства, чрез които обработващият лични данни да 
обработва данни в противоречие с инструкциите на администратора, това ще доведе 
до редица непреднамерени последствия, като например задължението на субекта на 
данни да установи взаимоотношение с обработващия лични данни с цел да приложи 
своите права в съответствие с глава III.

Изменение 638
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на
критериите и изискванията във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 639
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-

заличава се
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специално за целите на контрола и 
отчитането.

Or. en

Изменение 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en

Изменение 641
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 643
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ефективната защита на данните изисква организациите да имат достатъчно добре 
документирано разбиране за дейностите си по обработка на данните, поддържането 
на документация за всички операции по обработване обаче е непропорционално 
натоварващо. Вместо удовлетворяване на бюрократичните нужди, целта на 
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документацията следва да бъде подпомагане на администраторите и 
обработващите лични данни за изпълнение на техните задължения.

Изменение 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Задължението на 
администратора не се прилага за 
малки и средни предприятия, които 
обработват данни само като 
дейност, която е допълнителна към 
продажбата на стоки или услуги. 
Допълнителната дейност се определя 
като стопанска или нетърговска 
дейност, която не е свързана с 
основната дейност на дадена фирма. 
Във връзка със защитата на данните 
дейностите по обработване на данни, 
които не съставляват над 50 % от 
оборота на предприятието, трябва 
да се считат за допълнителни.

Or. en
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Изменение 646
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

2. Основната документация съдържа 
най-малко следната информация:

Or. en

Обосновка

Настоящата промяна следва от изменението на член 28, параграф 1.

Изменение 647
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 648
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 

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

преследвани от администратора;

Or. en

Изменение 649
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 650
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 651
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 652
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 653
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Изменение 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задълженията, посочени в параграфи 
1 и 2, не се прилагат спрямо следните 
администратори и обработващи лични 
данни:

4. Задълженията, посочени в параграфи 
1 и 2, не се прилагат спрямо следните 
администратори:

Or. en

Изменение 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задълженията, посочени в параграфи 
1 и 2, не се прилагат спрямо следните 
администратори и обработващи лични 
данни:

4. Задълженията, посочени в параграфи 
1 и 2, не се прилагат спрямо следните 
администратори:
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Or. en

Изменение 657
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 658
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ограничението за 250 служители поставя работодателите в неравностойно 
положение, дискриминиращо е спрямо по-големите предприятия и по никакъв начин не 
е необходимо за постигането на целта. Броят на служителите няма отношение към 
обема или вида на личните данни, съхранявани от организацията. Малка организация 
със само няколко служители може да контролира огромен обем от деликатни лични 
данни и обратно.



PE922.342v01-00 158/174 AM\922342BG.doc

BG

Изменение 659
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
документацията, посочена в параграф 
1, по-специално за да се вземат 
предвид отговорностите на 
администратора, на обработващия 
лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

заличава се

Or. en

Изменение 660
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
документацията, посочена в параграф 
1, по-специално за да се вземат 
предвид отговорностите на 
администратора, на обработващия 
лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

заличава се

Or. en
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Изменение 661
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за
документацията, посочена в параграф 1, 
по-специално за да се вземат предвид 
отговорностите на администратора, 
на обработващия лични данни и на 
представителя на администратора, 
ако има такъв.

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

Or. en

Изменение 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 663
Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 665
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 29 — параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато администраторът и 
обработващият лични данни са 
установени в няколко държави членки 
с цел цялостно или частично 
управление на данните, те могат да 
посочат основно място на 
установяване.

Or. fr

Изменение 666
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът и обработващият 
лични данни въвеждат подходящи 
технически и организационни мерки, за 
да гарантират ниво на сигурност, което 
отговаря на свързаните с обработването 
рискове и естеството на подлежащите 
на защита лични данни, като вземат 
предвид достиженията на техническия 
прогрес и разходите за тяхното 
внедряване. Независимо от това 
администраторът и обработващият 
лични данни са натоварени 
единствено с мерки, които са 
пропорционални на риска от 
обработване на данни, отразен от 
естеството на личните данни, които 
се обработват.

Or. en
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Изменение 667
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на всякакви 
неправомерни форми на обработване, 
по-специално на неразрешено 
разкриване, разпространение или 
достъп, или промяна на личните данни. 
Когато даден администратор е 
извършил оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 33, резултатите от тази оценка 
се вземат под внимание при 
оценяването на рисковете.

Or. en

Изменение 668
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 

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

както и за предотвратяване на всякакви 
неправомерни форми на обработване, 
по-специално на неразрешено 
разкриване, разпространение или
достъп, или промяна на личните данни. 
По-специално администраторът 
внедрява управление на сигурността 
на информацията, което включва, 
където е уместно, прилагането на 
политика за сигурност на 
информацията, специфична за 
извършваното обработване на данни.

Or. en

Изменение 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Прилагането от страна на 
администратора и на обработващия 
лични данни на мерки, както е 
посочено в параграфи 1 и 2, и тяхното 
изпълнение, което би изисквало 
обработването на определени данни 
за повишаване на мрежовата и 
информационната сигурност, попада 
в обхвата на член 6, параграф 1, буква 
е).

Or. en

Изменение 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Правните задължения, посочени в 
параграфи 1 и 2, които ще изискват 
обработване на лични данни до 
степен, която е строго необходима за 
целите на гарантирането на 
мрежовата и информационната 
сигурност, съставляват законен 
интерес, преследван от или от името 
на администратор или обработващ 
лични данни.

Or. en

Обосновка

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Изменение 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 673
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 72 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
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мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24
часа.

мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 72
часа.

Or. en

Изменение 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, когато 
има вероятност нарушението да 
доведе до правни последствия в ущърб 
на поверителността на субекта на 
данните, администраторът без излишно 
забавяне уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Изменение 675
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 72 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
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личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24
часа.

личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 72
часа.

Or. en

Изменение 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се докладват единствено нарушения за данни, които оказват значително 
въздействие върху обществената сигурност. Ако се докладват твърде много 
незначителни нарушения, гражданите вече няма да обръщат внимание, когато бъдат 
уведомявани. Нереалистично е да се изготви съществен доклад за важно нарушение за 
по-малко от 24 часа. Твърде бързото уведомяване често пъти ще води до издаването 
на последващи поправки и подобни обявления ще подкопаят доверието на гражданите 
— особено ако има повече такива обявления.

Изменение 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 

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

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

Or. en

Изменение 680
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Надзорният орган води публичен 
регистър на видовете съобщени 
нарушения на сигурността.

Or. en

Изменение 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган и приложимите 
процедури за подаването на
докладите.
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в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 682
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За разясняване на текста.

Изменение 683
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 684
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 685
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 688
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за обстоятелствата, при 
които дадено нарушение на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на личните 
данни, както е посочено в параграф 1.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието, след провеждане на 
консултация с Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
86 с цел допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обстоятелствата, при които дадено 
нарушение на сигурността на личните 
данни има вероятност да повлияе 
неблагоприятно на личните данни, както 
е посочено в параграф 1.

Or. en
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Изменение 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 32а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Съобщаване за нарушение на 

сигурността на личните данни на 
други организации

Администратор, който съобщава за 
нарушение на сигурността на 
личните данни на субект на данни в 
съответствие с член 32, може да 
уведоми друга организация, 
правителствена институция или 
част от правителствена институция 
за нарушението на сигурността на 
личните данни, ако тази организация, 
правителствена институция или 
част от такава институция може да 
успее да намали риска от нанасяне на 
вреда, която може да произтече от 
това или да смекчи тази вреда. 
Подобни уведомления могат да се 
извършват без да се информира 
субектът на данните дали 
разкриването се извършва единствено 
за целите на намаляване на риска от 
нанасяне на вреда на субекта на 
данни, която може да произтича от 
нарушението, или за смекчаване на 
тази вреда.

Or. en

Обосновка

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


