
AM\923501BG.doc PE502.174v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2012/0011(COD)

9.01.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
690 - 917

Проектостановище
Seán Kelly
(PE496.562v01-00)

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

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



PE502.174v02-00 2/134 AM\923501BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\923501BG.doc 3/134 PE502.174v02-00

BG

Изменение 690
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

Or. en

Обосновка

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

Изменение 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни. От МСП се 
изисква да извършват оценка на 
въздействието едва след третата 
година от тяхната регистрация, 
когато обработването на данни се 
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счита за основна дейност на тяхното 
предприятие.

Or. en

Обосновка

В рамките на първите три години след създаването на предприятие средно 80 % от 
новосъздадените МСП фалират. В резултат от предоставянето на този период от 
време преди изискване на оценка на въздействието ще се даде възможност за успех на 
всички предприятия, преди да им бъдат наложени разходи, които могат да 
достигнат хиляди евро.

Изменение 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът извършва 
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни. Една 
оценка е достатъчна за 
разглеждането на набор от операции 
по обработване, които 
представляват сходни рискове.

Or. en

Обосновка

Единствено когато даден процес или проект представлява реални нови или различни 
рискове за неприкосновеността на личния живот от тези, което са били анализирани 
в миналото, следва да се изисква нова оценка на въздействието върху 
неприкосновеността на личния живот. Когато сходен процес или проект е бил 
подложен на анализ на въздействието върху неприкосновеността на личния живот в 
миналото, следва да се изисква да бъдат анализирани отново единствено тези 
аспекти на процеса или проекта, които са нови или различни.

Изменение 694
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 695
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. От МСП се изисква да извършват 
оценка на въздействието едва след 
третата година от тяхната 
регистрация, ако обработването на 
данни се счита за основна дейност на 
тяхното предприятие. Тоест, когато 
продажбата или приходите от 
обработване на данни възлизат на 
50 % от приходите на МСП.

Or. en

Обосновка

Проучванията показват, че мнозинството от МСП фалират в рамките на първите 
три години от започване на дейността си. В резултат от предоставянето на този 
период от време преди изискване на оценка на въздействието ще се даде възможност 
за успех на всички предприятия, преди да бъдат изправени пред излишни разходи.

Изменение 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 698
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 699
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на неговото 
икономическо положение, 

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

положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение, която се основава на 
автоматизирано обработване и на чието 
основание се вземат мерки, които 
пораждат правни последици за лицето 
или го засягат в значителна степен;

Or. de

Изменение 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 701
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 702
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
широкомащабно оптично-електронни 
устройства (видео наблюдение);

в) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
оптично-електронни устройства (видео 
наблюдение);

Or. en

Изменение 703
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) лични данни в широкомащабни 
регистри на лични данни с данни за 
деца, генетични данни или биометрични 

г) лични данни в регистри на лични 
данни с данни за деца, генетични данни 
или биометрични данни;
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данни;

Or. en

Изменение 704
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 705
Amelia Andersdotter

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

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

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

Or. en

Изменение 706
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 707
Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 708
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 709
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 710
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 712
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и условията за операциите по 
обработване, за които съществува 
вероятност да създадат конкретните 
рискове, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и изискванията за оценката, 
посочена в параграф 3, включително 
условията за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и условията за операциите по 
обработване, за които съществува 
вероятност да създадат конкретните 
рискове, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и изискванията за оценката, 
посочена в параграф 3, включително 
условията за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия след 
консултации със съответните 
заинтересовани страни.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 714
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. При спазване на предходните 
разпоредби, в срок от шест месеца 
след влизане в сила на настоящия 
регламент Комисията определя 
стандарти и процедури за изпълнение, 
проверка и одит на оценката, посочена в 
параграф 3. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се посочи това, за да се разсеят опасенията на дружествата, че 
иновативни нови процеси, които са предмет на търговска тайна, могат да бъдат 
разпространени в публичното пространство.
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Изменение 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и
предварителна консултация

Предварителна консултация

Or. en

Изменение 717
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните:

а) когато даден администратор 
извършва операции по обработване от 
вида на посочените в член 20, 
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параграф 1 от настоящия регламент 
във връзка с малолетни лица;
б) когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи, както е предвидено в 
член 42, параграф 2, буква г);
в) когато даден администратор не 
предвижда подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент, както е 
предвидено в член 42, параграф 5, за 
предаването на лични данни до трета 
държава или международна 
организация;

г) когато даден администратор или 
обработващ лични данни предава 
лични данни на трета държава или 
международна организация въз основа 
на дерогациите в член 44;
д) когато даден администратор 
извършва операциите по обработване, 
посочени в член 81, параграф 3 или в 
член 83, параграф 3.

Or. en

Изменение 718
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато даден администратор 

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

данни приема договорни клаузи, както е 
предвидено в член 42, параграф 2, буква 
г), или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 
инструмент, както е предвидено в член 
42, параграф 5, за предаването на лични 
данни до трета държава или 
международна организация.

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 уведомление е спорна от гледна точка на защитата на данните. 
Предварителните уведомления, които дават възможност на надзорния орган да 
реагира и да действа, са достатъчни и също осигуряват лесна за прилагане процедура 
за защита на данните.

Изменение 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

международна организация.

Or. en

Изменение 720
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато:

Or. en

Изменение 722
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 723
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дадена оценка на въздействието върху
защитата на данните, както е 
предвидена в член 33, показва, че 
поради своето естество, обхват или цели 
операциите по обработване има 
вероятност да създадат висока степен на 
конкретни рискове; или

а) дадена оценка на въздействието върху 
защитата на данните, както е 
предвидена в член 33, показва, че 
поради своето естество, обхват или цели 
операциите по обработване има 
вероятност да създадат висока степен на 
конкретни рискове, в това число по-
специално риска, че операциите 
могат да окажат дискриминационно 
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въздействие; или

Or. en

Изменение 724
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) надзорният орган се обръща към 
представителите на субектите на 
данните и Комитета по защита на 
данните за техните становища 
относно планираното обработване;

Or. en

Изменение 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за заличаването на параграф 4.
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Изменение 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато компетентният надзорен 
орган установи в съответствие със 
своите правомощия, че планираното 
обработване не съответства на 
настоящия регламент, и по-специално 
когато рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 
забранява планираното обработване и 
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несъответствие. прави подходящи предложения, за да 
коригира това несъответствие.

Or. en

Изменение 728
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване 
може да създаде риск от 
дискриминационно отношение към 
субектите на данни, той разпорежда 
реалните последици от 
обработването да се наблюдават за 
подобни въздействия и да му бъде 
предоставяна редовно цялата 
необходима информация за оценка на 
това.

Or. en

Изменение 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 731
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 733
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Глава IV – раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IV – раздел 4 се заличава

Or. en

Обосновка

Няма основание в регламента да се включат разпоредби за това как да се организират 
вътрешните функции на дружествата. Различните видове организационни структури 
могат да доведат до ефективна защита на данните и законодателството за защита 
на данните не следва да налага на дружествата един конкретен модел.

Изменение 734
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 се заличава

Or. en

Обосновка

Няма основание в регламента да се включат разпоредби за това как да се организират 
вътрешните функции на дружествата. Различните видове организационни структури 
могат да доведат до ефективна защита на данните и законодателството за защита 
на данните не следва да налага на дружествата един конкретен модел.

Изменение 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 736
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250
души или повече; или

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което годишно се 
обработват лични данни, отнасящи 
се до повече от 250 субекти на данни; 
или

Or. en

Изменение 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни; основните дейности 
следва да се определят като 
дейности, при които 50 % от 
годишния оборот вследствие на
продажбата на данни или приходи, е 
получен от тези данни; по отношение 
на защитата на данните, 
дейностите по обработване на данни, 
които не представляват повече от 
50 % от оборота на предприятието, 
се считат за вторични.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 739
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 742
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати.
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ако престане да отговаря на 
необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 743
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за определен 
срок по негов избор. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения по преценка на 
ръководството на дружеството.

Or. en

Изменение 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Изменение 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 746
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 36
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 36 заличава се
Длъжност на длъжностното лице по 
защита на данните
1. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните участва по 
подходящ начин и своевременно във 
всички въпроси, свързани със 
защитата на личните данни.
2. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си 
независимо и не получава указания 
относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице 
по защита на данните се отчита 
пряко пред ръководството на 
администратора или обработващия 
лични данни.
3. Администраторът или 
обработващият лични данни 
подпомага длъжностното лице по 
защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

Or. en

Обосновка

Няма основание в регламента да се включат разпоредби за това как да се организират 
вътрешните функции на дружествата. Различните видове организационни структури 
могат да доведат до ефективна защита на данните и законодателството за защита 
на данните не следва да налага на дружествата един конкретен модел.
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Изменение 747
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните има достъп до цялата 
съответна информация и до 
помещенията, необходими за 
изпълнение на неговите задължения, 
и участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 749
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ръководството следва винаги да може да дава указания на персонала, включително на 
длъжностното лице по защита на данните, като последното не следва да разполага с 
възможност да действа независимо от ръководството. Ръководството носи 
отговорността за ВСИЧКИ дейности в дадена организация, включително за 
защитата на данните.

Изменение 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си независимо 
и не получава указания относно 
упражняването на функциите си.

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

Or. en

Изменение 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 752
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 се заличава

Or. en

Обосновка

Няма основание в регламента да се включат разпоредби за това как да се организират 
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вътрешните функции на дружествата. Различните видове организационни структури 
могат да доведат до ефективна защита на данните и законодателството за защита 
на данните не следва да налага на дружествата един конкретен модел.

Изменение 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 754
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да осъществява мониторинг
съгласно регламента;

Or. en

Изменение 756
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
изискванията, свързани със защитата на 
данните още при проектирането и
защитата на данните по подразбиране
съгласно член 23, сигурността на 
данните съгласно членове 30, 31 и 32, 
както и по отношение на 
информирането на субектите на данни и 
техните искания при упражняване на 
правата им съгласно членове 11—20 по 
силата на настоящия регламент;

Or. en
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Изменение 757
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да гарантира поддържането на 
документацията, посочена в член 28;

г) да гарантира поддържането на 
пълната документация, посочена в 
член 28;

Or. en

Изменение 758
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 759
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да наблюдава отговорите на искания 
от надзорния орган и, в рамките на 
компетентността на длъжностното лице 

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

на длъжностното лице по защита на 
данните, да си сътрудничи с надзорния 
орган по негово искане или по своя 
собствена инициатива;

Or. en

Изменение 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се осигури участието на заинтересованите страни в проектирането и 
прилагането на механизмите за сертифициране.
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Изменение 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 

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

както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави,
при условие че подобни мерки са 
технологично неутрални.

Or. en

Изменение 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
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организация може да се осъществи, 
ако — при условие че са спазени 
другите разпоредби на настоящия 
регламент— администраторът и 
обработващият лични данни спазват 
условията на настоящата глава, 
включително за последващи предавания 
на лични данни от третата държава или 
от международната организация на 
друга трета държава или международна 
организация.

организация се забранява, освен ако —
при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент —
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация.

Or. en

Обосновка

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Изменение 765
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Не по-късно от [5 години] след 
влизането в сила на настоящия 
регламент всяко международно 
споразумение се преразглежда, за да се 
приведе в съответствие с регламента.
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Or. en

Обосновка

ЕС вече подписа няколко международни споразумения относно предаването на лични 
данни на трети държави. Те трябва да бъдат приведени в съответствие с настоящия 
регламент в рамките на преходен период от не повече от 5 години от датата на 
влизане в сила на регламента.

Изменение 766
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
допълнително разрешение.

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
допълнително разрешение. Подобни 
решения не засягат нивото на 
защита съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 767
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 

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

отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, а също и 
прилагането на това 
законодателство, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. en

Изменение 768
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Комисията изисква от 
Европейския комитет по защита на 
данните да представи становище 
относно адекватността на нивото 
на защита. За тази цел Комисията 
предоставя на Европейския комитет 
по защита на данните цялата 
необходима документация, в това 
число кореспонденцията с 
правителството на третата 
държава или с международната 
организация;

Or. en

Изменение 769
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2, 
като взема предвид във възможно най-
висока степен становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 770
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията непрекъснато 
наблюдава развитието, което би 
могло да повлияе на изпълнението на 
елементите, посочени в параграф 2, в 
трети държави и в международни 
организации, относно които е взето 
решение съгласно параграф 3.

Or. en

Изменение 771
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 772
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита по смисъла на 
параграф 2 от настоящия член, по-
специално в случаи, в които 
съответното законодателство, както 
общото, така и секторното, което е в 
сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават. Тези актове за 

5. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита по смисъла на 
параграф 2 от настоящия член, по-
специално в случаи, в които 
съответното законодателство, както 
общото, така и секторното, което е в 
сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават. Тези актове за 
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изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2, или, в особено 
спешни за физическите лица случаи във 
връзка с правото им на защита на 
личните данни ― в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3.

изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2, или, в особено 
спешни за физическите или 
юридическите лица случаи във връзка с 
правото им на защита на личните данни 
― в съответствие с процедурата, 
посочена в член 87, параграф 3.

Or. de

Изменение 773
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се забранява 
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, без да се 
засягат членове 42—44. В подходящия 
момент Комисията започва консултации 
с третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от решението, 
взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се забранява 
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, освен ако 
то е предмет на подходящи гаранции 
съгласно член 42 или попада в обхвата 
на дерогациите по член 44. В 
подходящия момент Комисията започва 
консултации с третата държава или 
международна организация с цел да 
коригира ситуацията, произтичаща от 
решението, взето по силата на 
параграф 5 от настоящия член.

Or. en

Изменение 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41 или когато реши, 
че трета държава или територия
или обработващ сектор в тази трета 
държава, или международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита в съответствие с 
член 41, параграф 5, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 775
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE502.174v02-00 52/134 AM\923501BG.doc

BG

данните в трета държава поддържа 
високи стандарти за защита на 
данните.

Or. en

Обосновка

Цели да стимулира администраторите да спазват високи стандарти за защита на 
данните, насърчавайки ги да извършват оценка на въздействието.

Изменение 776
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни. 
Тези гаранции гарантират 
спазването на принципите на 
обработване на лични данни съгласно 
установеното в член 5 и гарантират 
правата на субектите на данни, 
както са установени в глава III.

Or. en

Изменение 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на 
данните, които допълват 
стандартните клаузи за защита на 
данните, посочени в параграф 2, букви 
б) и в) от настоящия член и са 
разрешени от компетентния 
надзорен орган в съответствие с 
параграф 4;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 783
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предаване за изследователски цели на кодирани данни, които не могат и няма да 
бъдат повторно идентифицирани от получатели, намиращи се в трети държави, 
следва да се разреши без допълнителни административни тежести.
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Изменение 785
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато предаването на данни се 
основа на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от 
надзорния орган в съответствие с член 
34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 

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

свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, компетентният 
надзорен орган прилага механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57.

Or. en

Обосновка

Във връзка с член 42, параграф 4а (нов) относно стимулирането на допълнителни 
режими за гарантиране на сигурността на международното предаване на данни.

Изменение 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изменение за насърчаване на използването на допълнителни печати или маркировки за 
доверие.
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Изменение 789
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 
засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57.
Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

5. Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Даден надзорен орган разрешава
задължителни фирмени правила за 
група предприятия в съответствие с 
механизма за съгласуваност, определен 
в член 58, и чрез един акт за 
одобрение. Тези правила ще позволят 
множество вътрешнофирмени 
международни предавания на данни 
във и извън Европа, при условие че те:

Or. en

Изменение 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В изчислителните услуги „в облак“ доставчиците често използват външни 
подизпълнители за изпълнение на специфични задачи с цел предоставяне на услуги и 
поддръжка 24/7. Следователно това следва да бъде признато от надзорния орган в 
задължителните фирмени правила.
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Изменение 792
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 
на данните;

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

Or. en

Изменение 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 794
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) общите принципи за защита на 
данните, по-специално принципът на 
ограничаване до предвидената цел, 
принципът за качество на данните, 
правното основание за обработването, 

г) общите принципи за защита на 
данните, по-специално принципът на 
ограничаване до предвидената цел, 
принципът за свеждане на данните 
до минимум, принципът за 
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обработването на чувствителни лични 
данни; мерките за осигуряване на 
сигурността на данните, както и 
изискванията за последващо предаване 
на данни до организации, които не са 
обвързани от тези политики;

ограничени периоди на съхранение, 
принципът за качество на данните, 
правното основание за обработването, 
обработването на чувствителни лични 
данни; мерките за осигуряване на 
сигурността на данните, както и 
изискванията за последващо предаване 
на данни до организации, които не са 
обвързани от тези политики;

Or. en

Изменение 795
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 797
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предаването се извършва от 
регистрационна система, която съгласно 
правото на Съюза или на държавите 
членки, е предназначена да предоставя 
информация на обществеността и е 
достъпна за справка от обществеността 
по принцип или от всяко лице, което 
може да докаже, че има законен интерес 
за това, доколкото условията за справка, 
установени в правото на Съюза или на 
държавите членки, са изпълнени в 
конкретния случай; или

ж) предаването се извършва от 
регистрационна система, която съгласно 
правото на Съюза или на държавите 
членки, е предназначена да предоставя 
информация на обществеността и е 
достъпна за справка от обществеността 
по принцип или от всяко лице, което 
може да докаже, че има законен интерес 
за това, доколкото условията за справка, 
установени в правото на Съюза или на 
държавите членки, са изпълнени в 
конкретния случай и 
администраторът или 
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обработващият лични данни е 
получил от надзорния орган 
предварително разрешение за 
предаване или за съвкупност от 
предавания на данни в съответствие 
с член 34;

Or. en

Изменение 798
Amelia Andersdotter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В ерата на „изчислителните облаци“ не е възможно „честото или масово“ предаване 
на данни да се определя като качествено различно от предаването на данни в по-
малки размери. Важният елемент е да са налице подходящи гаранции.

Изменение 800
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обработването се основава 
на параграф 1, буква з), 
администраторът или 
обработващият лични данни обръща 
специално внимание на естеството 
на данните, целта и 
продължителността на 
предлаганата операция или операции 
по обработването им, както и на 
ситуацията в държавата на
произход, третата държава или 

заличава се
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държавата на крайното 
местоназначение на данните, и на 
предоставените, когато е било 
необходимо, подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 801
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1, букви б), в) и з) не се 
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

4. Параграф 1, букви б) и в) не се 
прилагат за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

Or. en

Изменение 802
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 803
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 804
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза
1. По никакъв начин не се признава и 
не подлежи на изпълнение нито едно 
решение на съд или трибунал и нито 
едно решение на административен 
орган на трета държава, което 
изисква разкриване на лични данни от 
страна на администратор или 
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обработващ лични данни, без да се 
засягат разпоредбите на договори за 
взаимопомощ или международни 
споразумения, които са в сила между 
третата държава, отправила 
искането, и Съюза или негова 
държава членка.
2. Когато решение на съд или 
трибунал, или решение на 
административен орган на трета 
държава изисква от администратор 
или обработващ лични данни 
разкриването на лични данни, 
администраторът или 
обработващият лични данни и ако 
има такъв, представителят на 
администратора уведомяват без 
излишно забавяне надзорния орган за 
искането и трябва да получат 
предварително разрешение за 
предаването на данни от надзорния 
орган в съответствие с член 34, 
параграф 1, буква г).
3. Надзорният орган оценява 
съответствието на исканото 
разкриване на данни с регламента, и 
по-специално дали това разкриване е 
необходимо и дали се изисква по закон 
в съответствие с член 44, параграф 1, 
букви г) и д) и параграф 5.
4. Надзорният орган информира 
компетентния национален орган 
относно искането. 
Администраторът или 
обработващият лични данни също 
информира субекта на данните 
относно искането и относно 
даденото разрешение от страна на 
надзорния орган.
5. Комисията може да определи 
стандартния формат за уведомяване 
на надзорния орган съгласно 
параграф 2 и за информиране на 
субекта на данни съгласно параграф 4, 
както и приложимите процедури във 
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връзка с уведомлението и 
информирането. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Текстът на това изменение произлиза от проект за вътрешни консултации, станал 
обществено достояние. Той осигурява защита срещу желанието на трети държави 
да прилагат своите закони отвъд държавните си граници. Такава защита е 
необходима, защото в някои трети държави има закони, които принуждават 
администраторите да разкриват лични данни без подходящи гаранции. Органи на 
трети държави могат да имат достъп до лични данни, съхранявани от европейски 
администратори, единствено посредством процедурите за правна взаимопомощ.

Изменение 805
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 806
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяка държава членка гарантира, че 
надзорният орган има свой собствен 
персонал, който се назначава от 
ръководителя на надзорния орган и e 
подчинен на него.

6. Всяка държава членка гарантира, че 
надзорният орган има свой собствен 
персонал, избран въз основа на опита и 
уменията, които се изискват за 
изпълнение на съответните 
задълженията, особено в областта на 
защитата на личните данни, който се 
назначава от ръководителя на надзорния 
орган и e подчинен на него.

Or. ro

Обосновка

Персоналът на надзорния орган трябва да се избира въз основа на опита и уменията, 
които се изискват за изпълнение на съответните задълженията, особено в областта 
на защитата на личните данни.

Изменение 807
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато регламентът се прилага
съгласно член 3, параграф 2, 
компетентният надзорен орган ще 
бъде надзорният орган на държавата 
членка или територията, където 
администраторът е определил 
представител в Съюза съгласно 
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член 25.

Or. en

Изменение 810
Ивайло Калфин

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато регламентът се прилага за 
различни администратори и/или 
обработващи лични данни в една и 
съща група предприятия съгласно
член 3, параграфи 1 и 2, само един 
надзорен орган ще бъде компетентен 
и той ще бъде определен в 
съответствие с член 51, параграф 2.

Or. en

Изменение 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато регламентът се прилага за 
различни администратори и/или 
обработващи лични данни в рамките 
на една и съща група предприятия 
съгласно член 3, параграфи 1 и 2, само 
един надзорен орган ще бъде 
компетентен и той ще бъде 
определен в съответствие с член 51, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 812
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предоставя консултации на 
институциите и органите на държавата 
членка относно законодателните и 
административните мерки, отнасящи се 
до защитата на правата и свободите на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни;

е) предоставя консултации на 
институциите и органите на държавата 
членка относно законодателните и 
административните мерки, отнасящи се 
до защитата на правата и свободите на 
физическите и юридическите лица във 
връзка с обработването на лични данни;

Or. de

Изменение 813
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) разработва насоки относно 
използването на правомощията за 
правоприлагане, които при 
необходимост са координирани на 
равнището на Европейския комитет 
по защита на данните.

Or. en

Изменение 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието:

1. Компетентният надзорен орган има 
правомощието:

Or. en

Изменение 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност субекти на данни в няколко 
държави членки да предизвикат 
правни последици в ущърб на 
субектите на данни.

Or. en

Изменение 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 821
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, при които има вероятност 
от операции по обработване на данни да 
бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на всяка от тези държави членки 
има правото да участва в съвместните 
задачи по разследване или съвместните 
операции, както е целесъобразно. 
Компетентният надзорен орган кани 
надзорния орган на всяка от тези 
държави членки да участва в 
съответните съвместни задачи по 
разследване или съвместни операции и 
отговаря без забавяне на искането на 
даден надзорен орган да се включи в 
операциите.

2. В случаите, при които има вероятност 
от операции по обработване на данни да 
бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на всяка от тези държави членки 
участва в съвместните задачи по 
разследване или съвместните операции, 
както е целесъобразно. Компетентният 
надзорен орган кани надзорния орган на 
всяка от тези държави членки да участва 
в съответните съвместни задачи по 
разследване или съвместни операции и 
отговаря без забавяне на искането на 
даден надзорен орган да се включи в 
операциите.

Or. en

Обосновка

Засилването на задължението на надзорните органи по защита на данните да си 
сътрудничат със своите партньори в трансгранични случаи може помогне да се 
гарантира, че по-малките надзорни органи по защита на данните не са прекомерно 
натоварени от случаи, в които големи предприятия попадат под тяхната 
юрисдикция. В допълнение това ще помогне да се предотврати опасността от 
търсене на най-благоприятната правна система („forum shopping“), когато става 
дума за прилагане на нови стандарти за защита на данните, т.е. избор на дадено 
място на установяване, тай като то е под ръководството на надзорен орган по 
защита на данните, който няма капацитета сам да извършва широкомащабни 
разследвания.

Изменение 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 823
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се отнася за дейности по обработване 
на данни, които са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
субекти на данни в няколко държави 
членки или с наблюдението на 

а) се отнася за дейности по обработване 
на лични данни, които са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
субекти на данни в няколко държави 
членки, когато администратор или 
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тяхното поведение; или обработващ лични данни извън ЕИП 
не е посочил представител на 
територията на ЕИП; или тя

Or. en

Обосновка

Това следва да стимулира предприятията от държави извън ЕС да посочат 
представител на територията на ЕС. Не следва да има никаква дискриминация срещу 
предприятия от държави извън ЕС, които са установени в ЕС.

Изменение 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може съществено да засегне 
свободното движение на лични данни 
в рамките на Съюза; или

заличава се

Or. en

Изменение 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) има за цел приемането на списък на 
операциите по обработване, за които 
се изисква предварителна 
консултация съгласно член 34, 
параграф 5; или

заличава се

Or. en
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Обосновка

Вж. измененията на член 34 относно предварителната консултация — изискването за 
изготвяне на списъци и за представянето им към механизма за съгласуваност е 
прекалено бюрократично и анти-иновативно.

Изменение 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) има за цел приемането на списък на 
операциите по обработване, за които 
се изисква предварителна 
консултация съгласно член 34, 
параграф 5; или

заличава се

Or. en

Изменение 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) има за цел да определи 
стандартните клаузи за защита на 
данните, посочени в член 42, параграф 
2, буква б); или

заличава се

Or. en

Изменение 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) има за цел да разреши договорните 
клаузи, посочени в член 42, параграф 2; 
или

заличава се

Or. en

Изменение 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) има за цел да одобри задължителни 
фирмени правила по смисъла на 
член 43.

заличава се

Or. en

Обосновка

Органите за защита на данните следва да бъдат компетентни по силата на прякото 
действие на регламента да изготвят задължителни фирмени правила без да трябва 
да ги представят към механизма за съгласуваност.

Изменение 831
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) позволява обработване на данни за 
научноизследователски цели в 
съответствие с член 81, параграф 3 
и/или член 83, параграф 3; позволява 
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обработване на данни за 
научноизследователски цели в 
съответствие с член 81, параграф 3 
и/или член 83, параграф 3.

Or. en

Изменение 832
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56.

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден компетентен
орган не представи проектомярката, 
посочена в параграф 2, или не спази 
задълженията за взаимопомощ в 
съответствие с член 55 или за съвместни 
операции в съответствие с член 56.

Or. en

Изменение 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да поиска който и да 
било въпрос да бъде разгледан в 
рамките на механизма за съгласуваност, 
за да се гарантира правилното и 
съгласувано прилагане на настоящия 
регламент.

4. Комисията може, действайки от 
свое име, и по искане на 
заинтересовани страни, да поиска 
който и да било въпрос да бъде 
разгледан в рамките на механизма за 
съгласуваност, за да се гарантира 



PE502.174v02-00 84/134 AM\923501BG.doc

BG

правилното и съгласувано прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Когато са налице несъответствия по отношение на прилагането на регламента, 
които застрашават хармонизирано прилагане и засягат конкретни заинтересовани 
страни, на засегнатите страни трябва да се даде правото да се представят своите 
безпокойства в рамките на механизма за съгласуваност.

Изменение 834
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
незабавно информира по електронен 
път членовете на Европейския комитет 
по защита на данните и Комисията за 
всяка значима информация, която му е 
била съобщена, като използва 
стандартизиран формат. Председателят 
на Европейския комитет по защита на 
данните предоставя превод на 
значимата информация, когато това е 
необходимо.

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне по 
електронен път членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните и Комисията за всяка значима 
информация, която му е била съобщена, 
като използва стандартизиран формат. 
Председателят на Европейския комитет 
по защита на данните предоставя превод 
на значимата информация, когато това е 
необходимо.

Or. en

Изменение 835
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
незабавно информира по електронен 
път членовете на Европейския комитет 
по защита на данните и Комисията за 
всяка значима информация, която му е 
била съобщена, като използва 
стандартизиран формат. Председателят 
на Европейския комитет по защита на 
данните предоставя превод на 
значимата информация, когато това е 
необходимо.

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без забавяне по електронен 
път членовете на Европейския комитет 
по защита на данните и Комисията за 
всяка значима информация, която му е 
била съобщена, като използва 
стандартизиран формат. Председателят 
на Европейския комитет по защита на 
данните предоставя превод на 
значимата информация, когато това е 
необходимо.

Or. en

Изменение 836
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако даден надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
една седмица след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от един месец с обикновено 
мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая —в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако даден надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
една седмица след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от два месеца с обикновено 
мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая —в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
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становището и го оповестява публично. становището и го оповестява публично.

Or. en

Изменение 837
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват
председателя и Комисията дали 
запазват или изменят своята 
проектомярка и им представят
изменената проектомярка, ако има 
такава, като използват стандартизиран 
формат.

8. Компетентният надзорен орган, 
посочен в параграф 1, взема предвид 
становището на Европейския комитет 
по защита на данните и в срок от две 
седмици след като е бил информиран за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомява
председателя и Комисията дали запазва
или изменя своята проектомярка и им 
представя изменената проектомярка, 
ако има такава, като използва
стандартизиран формат.

Or. en

Изменение 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 59 заличава се
Становище на Комисията
1. В срок от десет седмици след като 
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даден въпрос е бил повдигнат съгласно 
член 58 или най-късно в срок от шест 
седмици в случая по член 61, за да се 
осигури правилното и съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията може да приеме 
становище във връзка с въпроси, 
повдигнати съгласно член 58 или 
член 61.
2. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с 
параграф 1, съответният надзорен 
орган отчита във възможно най-
голяма степен становището на 
Комисията и информира Комисията 
и Европейския комитет по защита на 
данните дали възнамерява да запази 
или да измени своята проектомярка.
3. По време на срока, посочен в 
параграф 1, надзорният орган не 
приема проектомярката.
4. Когато съответният надзорен 
орган не възнамерява да се съобрази 
със становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен 
в параграф 1, и предоставя обосновка. 
В този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

Or. en

Изменение 839
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с параграф 1, 

2. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с параграф 1, 
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съответният надзорен орган отчита във 
възможно най-голяма степен
становището на Комисията и 
информира Комисията и Европейския 
комитет по защита на данните дали 
възнамерява да запази или да измени 
своята проектомярка.

съответният надзорен орган отчита 
становището на Комисията и 
информира Комисията и Европейския 
комитет по защита на данните дали 
възнамерява да запази или да измени 
своята проектомярка.

Or. en

Изменение 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 60 заличава се
Временно преустановяване на 
проектомярка
1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския
комитет по защита на данните 
съгласно член 58, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
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възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. en

Изменение 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните и на
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни в 
рамките на тяхната територия, 
когато съществува опасност 
упражняването на право на субект на 
данни да бъде сериозно възпрепятствано 
поради изменение на съществуващото 
положение, или с цел предотвратяване 
на големи недостатъци, поради явно 
нарушение или неоснователно 
бездействие на компетентния 
надзорен орган, чрез дерогация от 
процедурата, посочена в член 58, той 
може незабавно да приеме временни 
мерки с определен срок на действие. 
Надзорният орган съобщава незабавно 
тези мерки на компетентния надзорен 
орган, Европейския комитет по защита 
на данните, Комисията и 
администратора или обработващия 
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лични данни, като излага подробно 
причините за тях.

Or. en

Изменение 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци,
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
чрез дерогация от процедурата, 
посочена в член 58, той може незабавно 
да приеме временни мерки с определен 
срок на действие. Надзорният орган 
съобщава незабавно тези мерки на 
компетентния надзорен орган, на 
Европейския комитет по защита на 
данните и на Комисията, като излага 
подробно причините за тях.

Or. en

Изменение 843
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1 и счита, че 
е необходимо спешно да бъдат приети 
окончателни мерки, той може да 
поиска от Европейския комитет по 
защита на данните спешно да даде 
становище, като изтъкне причини за 
искането на такова становище, както 
и за спешността на окончателните 
мерки.

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1, той изисква
от Европейския комитет по защита на 
данните спешно да даде становище, като 
изтъкне причини за искането, както и за 
спешността на окончателните мерки.

Or. en

Изменение 844
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за да реши относно правилното 
прилагане на настоящия регламент в 
съответствие с неговите цели и 
изисквания във връзка с въпроси, 
повдигнати от надзорните органи 
съгласно член 58 или член 61, относно 
въпрос във връзка с който е прието 
обосновано решение съгласно член 60, 
параграф 1 или относно въпрос във 
връзка с който даден надзорен орган 
не представя проектомярка и посочва, 
че не смята да се съобрази със 
становището на Комисията, прието 
съгласно член 59;

заличава се

Or. en

Изменение 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Комисията:

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива, по искане на 
Комисията или на други 
заинтересовани страни:

Or. en

Изменение 846
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) консултира Комисията по всеки 
въпрос, свързан със защитата на 
личните данни в Съюза, включително 
относно всяко предложено изменение на 
настоящия регламент;

а) консултира европейските 
институции по всеки въпрос, свързан 
със защитата на личните данни в Съюза, 
включително относно всяко предложено 
изменение на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда по своя собствена 
инициатива, по инициатива на някой от 

б) разглежда по своя собствена 
инициатива, по инициатива на някой от 
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своите членове или по искане на 
Комисията всеки въпрос, който се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, и издава насоки, препоръки и 
най-добри практики, предназначени за 
надзорните органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

своите членове, на Комисията или на
други заинтересовани страни всеки 
въпрос, който се отнася до прилагането 
на настоящия регламент, и издава 
насоки, препоръки и най-добри 
практики, предназначени за надзорните 
органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 848
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчава сътрудничеството и 
ефективния двустранен и многостранен 
обмен на информация и практики между 
надзорните органи;

д) насърчава сътрудничеството и 
ефективния двустранен и многостранен 
обмен на информация и практики между 
надзорните органи, включително 
координацията на съвместни 
операции и други общи дейности, 
когато вземе такова решение по 
искане на един или няколко надзорни 
органи;

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че в член 49, буква г) се определя само минимална 
продължителност от четири години на мандата на членовете на националните 
органи по защита на данните. Това ще направи по-малко вероятно държавите членки 
да приемат мандат от пет или повече години и по този начин определянето на 
мандат с продължителност, която надвишава продължителността на мандата на 
национално равнище, ще направи малко вероятно назначаването на членовете за пълен 
мандат. Също така следва да се поясни, че мандатите на председателите на ЕКЗД са 
обвързани с техните функции на национално равнище.
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Изменение 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По целесъобразност, при 
изпълнението на своите задачи, 
съгласно посоченото в член 66, 
Европейският комитет по защита на 
данните се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен 
период от време. Без да се засягат 
разпоредбите на член 72, 
Европейският комитет по защита на 
данните оповестява публично 
резултатите от консултациите.

Or. en

Обосновка

Преди приемането на становища и доклади комитетът следва да се консултира със 
заинтересованите страни и да и им предостави възможност да направят коментари 
в рамките на разумен период от време, както е възможно за други регулаторни 
области.

Изменение 850
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският комитет по защита на 
данните информира редовно и 
своевременно Комисията за резултатите 
от своите дейности. Той изготвя 
годишен доклад за ситуацията по 
отношение на защитата на физическите 

Европейският комитет по защита на 
данните информира редовно и 
своевременно Комисията за резултатите 
от своите дейности. Той изготвя 
годишен доклад за ситуацията по 
отношение на защитата на физическите
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лица във връзка с обработването на 
лични данни в Съюза и в трети държави.

и юридическите лица във връзка с 
обработването на лични данни в Съюза 
и в трети държави.

Or. de

Изменение 851
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателите е пет години 
и може да бъде подновяван.

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателите е пет години 
и може да бъде подновяван. Тяхното 
назначение може да бъде отменено с 
решение на Европейския парламент, 
прието с мнозинство от две трети 
от подадените гласове, 
представляващи мнозинство от 
неговите членове.

Or. fr

Изменение 852
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, и 
което разполага с минимален размер 
на финансово обезпечение от 
80 000 EUR, както и с 
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данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящия 
регламент са били нарушени вследствие 
на обработването на личните данни.

представителна членска маса със 
съответната структура, има право да 
подава жалба до надзорен орган в която 
и да било държава членка от името на 
един или повече субекти на данни,
които са негови членове, когато счита, 
че правата на даден субект на данни 
съгласно настоящия регламент са били 
нарушени вследствие на обработването 
на личните данни.

Or. de

Обосновка

Минималният размер на финансово обезпечение и представителната членска маса са 
необходими, за да се гарантира, че с инструмента на колективния иск не се 
злоупотребява и не се стига до създаването на сдружения с единствената цел да се 
подават искове, както и че правните и съдебните разходи се покриват в минимален 
размер.

Изменение 853
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от свое име и независимо от подадена от 
субект на данни жалба, когато счита, че 
е налице нарушение на сигурността на 
личните данни.

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от свое име и независимо от подадена от 
субект на данни жалба, когато счита, че 
е налице нарушение на сигурността на 
личните данни или когато счита, че 
даден администратор е нарушил 
задълженията си по член 23.

Or. en
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Изменение 854
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга което и да било 
налично административно средство за 
защита, включително правото да бъде 
подадена жалба до надзорен орган, 
както е посочено в член 73, всяко 
физическо лице има право на средства 
за съдебна защита, ако то счита, че са 
нарушени правата му по настоящия 
регламент вследствие на обработването 
на неговите лични данни при неспазване 
на разпоредбите на настоящия 
регламент.

1. Без да се засяга което и да било 
налично административно средство за 
защита, включително правото да бъде 
подадена жалба до надзорен орган, 
както е посочено в член 73, всяко 
физическо и юридическо лице има 
право на средства за съдебна защита, 
ако то счита, че са нарушени правата му 
по настоящия регламент вследствие на 
обработването на неговите лични данни 
при неспазване на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 855
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване. 
Като алтернатива такива дела могат да 
се завеждат пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянни, освен ако 
администраторът не е публичен орган, 
който действа в изпълнение на своите 
публични правомощия.

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване. 
Като алтернатива такива дела могат да 
се завеждат пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянни, освен ако 
администраторът не е публичен орган, 
който действа в изпълнение на своите 
публични правомощия. Дерогацията не 
се прилага за публичен орган на трета 
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държава.

Or. en

Изменение 856
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване. 
Като алтернатива такива дела 
могат да се завеждат пред 
съдилищата в държавата членка, в която 
субектът на данните пребивава 
постоянни, освен ако администраторът 
не е публичен орган, който действа в 
изпълнение на своите публични 
правомощия.

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни могат да се завеждат пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която администраторът или 
обработващият лични данни има място 
на установяване, или пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянно, освен 
ако администраторът не е публичен 
орган на държава членка, който 
действа в изпълнение на своите 
публични правомощия.

Or. en

Изменение 857
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни.

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в член 74, от името 
на един или повече субекти на данни. 
Искове в съответствие с член 77 не 
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могат да се предявяват от органи, 
организации или сдружения по 
смисъла на член 73, параграф 2.

Or. en

Изменение 858
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни.

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни, които са техни членове.

Or. de

Обосновка

Минималният размер на финансово обезпечение и представителната членска маса са 
необходими, за да се гарантира, че с инструмента на колективния иск не се 
злоупотребява и не се стига до създаването на сдружения с единствената цел да се 
подават искове, както и че правните и съдебните разходи се покриват в минимален 
размер.

Изменение 859
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74, 75 и 77, 
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името на един или повече субекти на 
данни.

от името на един или повече субекти на 
данни.

Or. en

Изменение 860
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло 
имуществени вреди или 
неимуществени вреди, като например 
затруднения или загуба на време, в 
резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

Or. en

Изменение 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора за нанесените вреди.

Or. en
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Обосновка

Отговорността следва да продължи да се възлага на администратора на данни, 
както е понастоящем в директивата. Администраторът е този, който има пряка 
връзка със субекта на данни и който е отговорен по отношение на субекта на данни. 
Администраторът и обработващият лични данни обикновено установяват в 
договорните споразумения отношенията за поемане на отговорността за случаи, 
когато обработващият лични данни не действа както се изисква от администратора 
на лични данни.

Изменение 862
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора за нанесените вреди.

Or. en

Изменение 863
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
вредите. В случай на група 
предприятия, цялата група е 
отговорна като единен стопански 
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субект.

Or. en

Изменение 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от 
тях е солидарно отговорен за целия 
размер на вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки 
администратор е солидарно отговорен 
за целия размер на вредите, доколкото 
съответната солидарна отговорност 
на администраторите не е била 
определена в правните договорености, 
посочени в член 24.

Or. en

Обосновка

На съвместните администратори следва да се позволи договорно разпределяне на 
съответните им отговорности, като по този начин се отразяват съответните им 
роли и преки и непреки отношения със субектите на данните. Съвместната и 
индивидуална отговорност ще се прилага единствено за съвместни администратори, 
когато те не са определили своите отговорности и задължения в правна 
договореност, както се изисква по силата на член 24.

Изменение 865
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 77 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от 

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки 
администратор е солидарно отговорен 
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тях е солидарно отговорен за целия 
размер на вредите.

за целия размер на вредите.

Or. en

Изменение 866
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 77 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

Or. en

Изменение 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 77 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

Or. en

Изменение 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly



PE502.174v02-00 104/134 AM\923501BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Изменение 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 79 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него лични данни, дали 
то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на увреждане или 
риска от сериозно увреждане, породен
от нарушението, степента на
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. Въпреки 
че се предоставя известна свобода на 
преценка при налагането на такива 
санкции, за да се вземат под внимание 
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посочените по-горе обстоятелства и 
други специфични за ситуацията 
факти, различията в прилагането на 
административни санкции могат да 
подлежат на преразглеждане 
съгласно механизма за съгласуваност.

Or. en

Изменение 870
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 79 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него данни, дали то е 
извършено умишлено или по 
небрежност, степента на увреждане или 
риска от увреждане, породен от 
нарушението, степента на
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. По 
целесъобразност на органа по защита 
на данните се предоставя и 
правомощието да изисква да бъде 
назначено длъжностно лице по 
защита на данните, ако 
структурата, организацията или 
сдружението са избрали да не 
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назначават такова.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се гарантира, че преднамерените нарушения или тези, 
извършени по непредпазливост, заслужават по-сериозни санкции, отколкото 
извършените само вследствие на небрежност, с оглед да се гарантира, че 
наказанието съответства на поведението и че санкциите с най-силен наказателен 
характер са предназначени за най-тежкото противоправно поведение.

Изменение 871
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Утежняващите фактори, при 
които се налагат административни 
глоби в най-високи размери, 
определени в параграфи 4, 5 и 6, 
включват по-специално:
i) повторни нарушения, извършени 
при безогледно незачитане на 
приложимото законодателство;
ii) отказ от оказване на съдействие в 
процеса на правоприлагане или 
възпрепятстването му;
iii) нарушения, които са умишлени, 
тежки и с вероятност да причинят 
значителни вреди;
iv) липса на извършена оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните;
v) липса на назначено длъжностно 
лице по защита на данните.

Or. en
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Изменение 872
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Смекчаващите обстоятелства, 
при които се налагат 
административни глоби в най-ниски 
размери, определени в параграфи 4, 5 и 
6, включват:
i) предприети мерки от физическото 
или юридическото лице за осигуряване 
на спазване на съответните 
задължения;
ii) действителна несигурност по 
отношение на това дали дейността е 
представлявала нарушение на 
съответните задължения;
iii) незабавно преустановяване на 
нарушението при неговото узнаване;
iv) съдействие в процеса на 
правоприлагане;
v) извършена оценка на въздействието 
върху защитата на данните;
v) назначено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
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може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция.

Or. en

Изменение 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или

заличава се

Or. en

Изменение 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

заличава се

Or. en

Изменение 876
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 5 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

Or. en

Обосновка

Административните санкции трябва да бъдат възпиращи, да за бъдат защитени 
нашите основни права.

Изменение 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, 
когато то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите 
на художественото или 
литературното изразяване, за да се 
съгласува правото на защита на личните 
данни с разпоредбите,уреждащи 
свободата на изразяване.

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII, когато 
това е необходимо, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.
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Or. en

Изменение 878
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите,уреждащи свободата на 
изразяване.

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва за журналистически 
цели или за целите на художественото 
или литературното изразяване, за да се 
съгласува правото на защита на личните 
данни с разпоредбите,уреждащи 
свободата на изразяване.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 879
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Европейският комитет по 
защита на данните издава насоки 
относно това кога такива 
изключения или дерогации могат да 
бъдат необходими, след консултации 
с представители на пресата, автори 
и хора на изкуството, субекти на 
данните и съответните организации 
на гражданското общество.

Or. en

Изменение 880
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Обработването на лични данни и 
принципът на публичен достъп до 
официални документи
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкрити от този орган или 
структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка относно публичния достъп до 
официални документи, в което се 
съгласува правото на защитата на 
личните данни с принципа на 
публичен достъп до официални 
документи.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 881
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкрити от този орган или 
структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка относно публичния достъп до 
официални документи, в което се 
съгласува правото на защитата на 
личните данни с принципа на 
публичен достъп до официални 
документи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 882
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 883
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 884
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се
гарантират качеството и 
рентабилността на използваните 
процедури за уреждане на искове за 
обезщетения и услуги в системата на 
здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области като социалната 
защита за гарантиране на нейната 
мисия съгласно посоченото в 
националното законодателство на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 885
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 81 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 82 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон или колективно споразумение 
между работодатели и служители
специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, 
наказателните присъди, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 887
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 82 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
настоящия регламент държавите членки 
могат да приемат със закон специални 
разпоредби, с които се урежда 
обработването на личните данни на 
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правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 



AM\923501BG.doc 117/134 PE502.174v02-00

BG

personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Изменение 889
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват
за исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки приемат 
разпоредби относно обработването 
на лични данни за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели.

Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето законодателство, които 
приема съгласно настоящия параграф, 
и за всяко последващо изменение, 
което ги засяга.

Or. en

Изменение 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или научни
цели съгласно член 6, параграф 2 и 
член 9, параграф 2, буква и) само ако:

Or. en
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Обосновка

Член 83 създава независимо правно основание за обработването на лични данни за 
научни цели, при условие че са спазени критериите в него. Настоящото изменение 
пояснява, че другите правни основания за обработване на лични данни в членове 6 и 9 
(напр. съгласието на субекта на данните) остават незасегнати и изследователите 
могат да се основават на тези разпоредби за обработването на лични данни, вместо 
да разчитат на член 83, параграф 1.

Изменение 891
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни, които не попадат в 
категориите данни, обхванати от 
членове 8 и 9 от регламента, могат да 
се обработват за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели само ако:

Or. en

Изменение 892
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. Без да се засягат разпоредбите на 
настоящия регламент лични данни 
могат да се обработват за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели само ако:

Or. en
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Изменение 893
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или научни
цели само ако:

Or. en

Изменение 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или научни
цели само ако:

Or. en

Изменение 895
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 

заличава се
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позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

Or. en

Изменение 896
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

а) тези цели не могат разумно да бъдат 
постигнати чрез обработването на 
данни, които не позволяват или повече 
не позволяват идентифицирането на 
субекта на данните;

Or. en

Изменение 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Допълнителната обработка на 
данните за исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместима по 
член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
а) спазва условията и гаранциите на 
настоящия член; и
б) отговаря на изискванията на 
всички други законодателни 
разпоредби в тази област.
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Or. en

Изменение 898
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) при спазване на изключението в 
параграф 3, данните, които попадат в 
категориите данни, обхванати от 
членове 8 и 9 от регламента, могат да 
се обработват за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели 
единствено със съгласието на 
субектите на данните, предоставено 
в съответствие с член 4, параграф 8.

Or. en

Изменение 899
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 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 
дотолкова, доколкото тези цели 
могат да бъдат постигнати по този 
начин.

заличава се

Or. en
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Изменение 900
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 83 — параграф 1 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) държавите членки могат със 
закон да предвидят изключения от 
изискването за съгласие за 
обработване на данни за научни 
изследвания, посочено в параграф 2, по 
отношение на научни изследвания, 
които служат на изключително 
важни обществени интереси, ако 
тези изследвания не могат да се 
осъществят по друг начин. 
Въпросните данни се анонимизират 
или псевдонимизират до най-
високите възможни стандарти и се 
вземат всички възможни мерки за 
предотвратяване на повторна 
идентификация на субектите на 
данните. Подобно обработване е 
предмет на предварително 
разрешение от съответния 
национален надзорен орган или от 
съответните национални надзорни 
органи в съответствие с член 34, 
параграф 1 от настоящия регламент 
и на механизма за съгласуваност, 
предвиден в глава VII, раздел 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 901
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Допълнителната обработка на 
данните за исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместима по 
член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
а) спазва условията и гаранциите на 
настоящия член; и
б) отговаря на изискванията на 
всички други законодателни 
разпоредби в тази област.

Or. en

Обосновка

Свързвайки член 5, параграф 1, буква б) с член 83, настоящото изменение пояснява, че 
историческите, статистическите и научноизследователските цели не са предвидени 
като несъвместими цели.

Изменение 902
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В рамките на настоящия 
регламент, и особено на настоящия 
член, държавите членки могат да 
приемат специфични разпоредби 
относно обработването на лични 
данни за научноизследователски цели, 
по-специално за изследване на 
общественото здраве.

Or. en
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Обосновка

Правилата за защита на данните на равнище държави членки са сложни и 
нюансирани също и по отношение на изследването на общественото здраве. 
Законодателите на държавите членки следва да бъдат оправомощени да поддържат 
или да приемат конкретни мерки за етичен преглед на изследването на общественото 
здраве, осъществяван без необходимостта от съгласие на субектите на данни. 
Етичният преглед на равнище държави членки предлага на субектите на данните 
гаранция, че използването и повторното използване на техните лични данни за 
изследователски цели е в съответствие с обществените ценности в определения 
момент във времето.

Изменение 903
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Структурите, които провеждат 
исторически, статистически или 
научни изследвания, могат да 
публикуват лични данни само ако:

заличава се

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие, като са спазени условията, 
предвидени в член 7;
б) публикуването на лични данни е 
необходимо за представяне на 
открития от изследвания и за 
улесняване на изследвания дотолкова, 
доколкото интересите или основните 
права или свободи на субекта на данни 
нямат преимущество пред тези 
интереси; или
в) субектът на данните е обявил 
публично данните.

Or. en

Изменение 904
Amelia Andersdotter
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Структурите, които провеждат 
исторически, статистически или научни 
изследвания, могат да публикуват лични 
данни само ако:

2. Структурите, които провеждат 
исторически, статистически или научни 
изследвания, могат да публикуват лични 
данни само със съгласието на 
субектите на данните, предоставено 
в съответствие с член 4, параграф 8.

Or. en

Изменение 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) личните данни се обработват с 
цел изготвяне на доклади с обобщени 
данни, изцяло съставени от анонимни 
данни или от данни под псевдоним, 
или от двата вида данни.

Or. en

Обосновка

Целта на подобни доклади не е идентифициране или връщане към физическите лица. 
За създаването на подобни доклади индивидуалните пакети с данни са обединени по 
анонимен начин и нямат последици за неприкосновеността на личния живот. Уеб
анализите са пример за доклади с обобщени данни.

Изменение 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация за 
исторически, статистически или 
научни цели само ако:
а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;
б) получателят няма разумен достъп 
до данни, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран; и
в) договорните клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
забраняват повторна идентификация 
на субекта на данни и ограничават 
обработването в съответствие с 
условията и гаранциите, определени в 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Получателят на кодирани данни, предавани за научноизследователски цели, не 
разполага със средства за повторно идентифициране на субектите на данните, а 
съгласно настоящото изменение няма достъп до кода и по договор се изключва 
възможността повторно да идентифицира субектите на данни. Настоящото 
изменение официално ще утвърди процес за разумно гарантиране, че кодираните 
данни не могат и няма да бъдат повторно идентифицирани от получателите на 
данните, намиращи се в трети страни, позволявайки предаването на такива данни 
без допълнителни тежести.
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Изменение 907
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и на всякакви 
необходими ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията, освободените 
технически изисквания за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на информация 
и достъп на субекта на данни и 
посочване на условията и гаранциите за 
правата на субекта на данните при тези 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 908
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83а
Обработване на данни за наказателни 

присъди с цел предотвратяване на 
финансови престъпления

В рамките на настоящия регламент и 
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква й), с цел упражняване на 
специалните права на 
администраторите, посочени в 
член 9, параграф 2, буква б), когато са 
спазени критериите за обществен 
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интерес от член 9, параграф 2,
буква ж), обработването на лични 
данни относно наказателни присъди 
или свързани с тях мерки за сигурност 
се разрешава, ако то предвижда 
подходящи мерки за защита на 
основните права и свободи на субекта 
на данни и може да бъде доказано, че 
целта на обработването 
представлява значителна дерогация 
от вече установеното изключение в 
член 21, буква г) от настоящия 
регламент, и: 
а) подпомага предотвратяването, 
разследването или разкриването на 
финансови престъпления от 
публичните органи, или
б) осигурява подкрепа за публичните 
органи, участващи в 
предотвратяването на финансови 
престъпления с трансграничен 
характер;
и ще се извършва — в тези случаи и 
след предварително одобрение от 
компетентен орган за защита на 
данните — въз основа на съгласието 
на субекта на данните, отнасящо се 
до минал момент, дори ако такова 
съгласие на субекта на данните е било 
оттеглено и без да се засяга правото 
на заличаване, кодифицирано в 
член 17. Когато администраторът на 
данните е получил от компетентния 
публичен орган разрешение за подобно 
обработване, субектът на данните се 
уведомява, че е получено разрешение в 
съответствие със задълженията, 
определени в член 14. Правото на 
коригиране ще има предимство при 
тези обстоятелства.

Or. en
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Обосновка

Публичните органи са органите, на които са възложени правомощията да провеждат 
разследвания на престъпна дейност. Би било неразумно да се използва регламента за 
защита на данните, за да се правят дерогации от принципа за осъществяване на 
наказателни разследвания и борба с престъпността от държавните органи.

Изменение 909
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат 
специални разпоредби, за да установят 
правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в член 
53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
настоящия регламент държавите членки 
могат да приемат специални 
разпоредби, за да установят 
правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в член 
53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

Or. en
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Изменение 910
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат 
специални разпоредби, за да установят 
правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в член 
53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
настоящия регламент държавите членки 
могат да приемат специални 
разпоредби, за да установят 
правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в член 
53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

Or. en

Изменение 911
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в дадена държава членка към 1. Когато в дадена държава членка към 
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момента на влизане в сила на настоящия 
регламент църквите и религиозните 
сдружения или общности прилагат 
цялостни правила по отношение на 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни, 
тези съществуващи правила могат да 
продължат да се прилагат, при условие 
че са приведени в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

момента на влизане в сила на настоящия 
регламент църквите и религиозните 
сдружения или общности прилагат 
цялостни правила по отношение на 
защитата на физическите и 
юридическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 
съществуващи правила могат да 
продължат да се прилагат, при условие 
че са приведени в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. de

Изменение 912
Amelia Andersdotter

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Църквите и религиозните сдружения, 
които прилагат цялостни правила в 
съответствие с параграф 1, предвиждат 
създаването на независим надзорен 
орган в съответствие с глава VI от 
настоящия регламент.

2. Църквите и религиозните сдружения, 
които прилагат цялостни правила в 
съответствие с параграф 1, подлежат 
на надзор от независим надзорен орган 
в съответствие с глава VI от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 913
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5,
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, параграф 

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
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7, член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, член 
22, параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, параграф 
5, член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, член 
33, параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, параграф 
2, член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, член 
79, параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, параграф 
3 се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 
83, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 914
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент не налага 
допълнителни задължения на 
физическите или юридическите лица 
във връзка с обработването на лични 
данни, свързано с доставката на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги в обществени 
съобщителни мрежи в Съюза, по 
отношение на въпроси, за които са им 
наложени специални задължения със 
същата цел, установени в Директива 
2002/58/ЕО.

1. Настоящият регламент не се прилага, 
при условие че Директива 2002/58/ЕО
предвижда обработването на данни.

Or. en

Изменение 915
Franck Proust
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Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от Директива 
2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2, член 2, букви б) и 
в), член 4, параграфи 3, 4 и 5, както и 
членове 6 и 9 от Директива 2002/58/ЕО 
се заличават.

Or. fr

Изменение 916
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от Директива 
2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2 от Директива 
2002/58/ЕО се заличава. Останалата 
част от Директива 2002/58/ЕО 
остава непроменена.

Or. en

Изменение 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Делегираните актове и актовете 
за изпълнение, приети от Комисията, 
следва да се оценяват от Парламента 
и от Съвета на всеки две години.

Or. en
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