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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

Освен това предложеният регламент има за цел:

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

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

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

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

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

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

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

Докладчикът по принцип подкрепя основните цели на предложението на Комисията.

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с измененото определение на „основно място на 
установяване“ в член 4, параграф 13 и потвърждава, че в много случаи една и съща 
организация може да извършва дейност както като администратор, така и като 
обработващ лични данни. Сегашните определения могат да доведат до ситуация, в 
която основното място на установяване на една и съща организация да бъде различно 
в зависимост от обработването на данни, което променя смисъла на понятието 
„основно място на установяване“.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Обработването на данни за законните интереси на трети страни трябва да 
продължи да бъде възможно в съответствие с Директива 95/46/ЕО за защита на 
данните, при положение че са изпълнени необходимите условия. Тази форма на 
обработване на данни е необходима за законните ежедневни стопански дейности на 
много дружества. Например, използването на адреси на трети страни е особено 
важно за достигането до нови клиенти.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Съгласието е законно основание, но не следва да му се отдава предпочитание спрямо 
другите законни основания, така че да се насърчава използването му, когато това не 
е необходимо.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 53a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и която води до правни 
последици, свързани с това физическо 
лице, или оказва съществено влияние 
върху него. Реалните последици следва 
да бъдат съпоставими по 
интензивност с правните последици, 
които попадат в обхвата на тази 
разпоредба. Това не важи за мерките, 
свързани с търговските съобщения, 
например в областта на 
управлението на взаимоотношенията 
с клиентите или привличането на 



PE496.562v01-00 12/94 PA\913984BG.doc

BG

се отнася за дете. нови клиенти. Въпреки това мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и която води до правни 
последици, свързани с физическото 
лице, или оказва съществено влияние 
върху него, следва да бъде позволена, 
когато е изрично разрешена от закона, 
когато се извършва в хода на 
сключването или изпълнението на 
договор или когато субектът на данни е 
дал съгласието си. Във всеки случай 
такова обработване следва да подлежи 
на подходящи гаранции, включително 
конкретното информиране на субекта на 
данните и правото на получаване на 
човешка намеса, като такава мярка не 
следва да се отнася за дете.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Важно е да се отбележи, че администраторът е този, който носи отговорността и 
се отчита пряко пред субекта на данните.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 61a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) Настоящият регламент 
насърчава предприятията да 
разработят вътрешни програми, 
които да определят операциите по 
обработването, които биха могли да 
създадат специфични рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данните поради тяхното естество, 
обхват или цели, както и да въведат 
подходящи гаранции за защита на 
данните и да разработят иновативни 
решения за защита на данните при 
проектирането и техники за по-
голяма защита на данните. За 
предприятия, които могат публично 
да докажат, че спазват принципа на 
отговорност по отношение на 
защитата на данните, не се налага да 
се прилагат допълнителни механизми 
за надзор чрез предварителна 
консултация и предварително 
разрешение.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда текста в съответствие с подхода, при който 
отчетността е алтернативен процес, който стимулира по подходящ начин добрите 
организационни практики. По този начин също така тежестта за поемане на 
разходите за съответствие и осигуряване преминава по-скоро към пазара, отколкото 
към държавния бюджет.
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Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е в регламента да се признаят различните отговорности и задачи на 
обработващите лични данни, на администраторите и на представителите в случай 
на дружества извън ЕС, за които се прилага регламентът. Документацията следва да 
бъде пропорционална и да не е прекалено обременяваща.

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне. Когато 
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осъществимо, в срок от 24 часа. 
Когато уведомлението не е подадено в 
срок от 24 часа, то следва да бъде 
придружено от обяснение относно 
причините за забавянето. Физическите 
лица, за чиито лични данни подобни 
нарушения на сигурността могат да 
имат неблагоприятни последици, следва 
да бъдат уведомени без излишно 
забавяне с цел предприемане на 
необходимите предпазни мерки. Следва 
да се счита, че дадено нарушение на 
сигурността има неблагоприятни 
последици за личните данни или 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, ако то може да 
доведе например до кражба на 
самоличност или измама с фалшива 
самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

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

Or. en
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Обосновка

Уведомленията при нарушения на сигурността на данните следва да имат по-скоро 
качествено, отколкото количествено изражение. Акцентът следва да се постави 
върху възможността да се навреди на субекта на данните, като следва да се вземат 
спешни мерки за овладяване на нарушението и за уведомяване, когато е целесъобразно, 
на надзорния орган и на субекта на данните. Трябва да избягваме културата на 
свръхотчетност, която може да изчерпа ограничените ресурси на надзорните органи.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 70a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70a) Директива 2002/58/ЕО определя 
задълженията за уведомяване при 
нарушение на сигурността на 
личните данни във връзка с 
предоставянето на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги в обществените 
съобщителни мрежи на Съюза. 
Когато доставчиците на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги предоставят и 
други услуги, те продължават да 
подлежат на задълженията за 
уведомяване при нарушение съгласно 
Директива 2002/58/ЕО, а не на 
настоящия регламент. Такива 
доставчици следва да подлежат на 
единен режим за уведомяване при 
нарушение на сигурността на 
личните данни както за личните 
данни, обработвани във връзка с 
предоставянето на 
общественодостъпна електронна 
съобщителна услуга, така и за всички 
други лични данни, на които са 
администратор. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 85a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

митнически власти, органи за финансов 
надзор, между служби по социална 
сигурност, между организации, 
отговорни за борба с измамите в 
спорта, или на компетентни органи по 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления.

Or. en

Обосновка

Борбата с измамите в спорта, като уреждане на мачове и допинг, има важно 
обществено значение, което изисква координирано международно участие от страна 
на всички отговорни инстанции, включително на публичните правоприлагащи агенции 
и на спортните организации.

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване, и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и 
дерогациите, необходими за 

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване, и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. За да се отчете 
значението на правото на свобода на 
изразяване във всяко демократично 
общество, е необходимо свързаните с 
тази свобода понятия, като 
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постигането на равновесие между 
тези основни права. Държавите 
членки следва да приемат такива 
изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата 
на субекта на данните, относно 
администратора и обработващия 
данни, относно предаването на данни 
на трети държави или международни 
организации, относно 
независимостта на надзорните 
органи и относно сътрудничеството 
и съгласуваността. Това обаче не 
следва да води до установяване от
страна на държавите членки на 
изключения от другите разпоредби на 
настоящия регламент. За да се отчете 
значението на правото на свобода на 
изразяване във всяко демократично 
общество, е необходимо свързаните с 
тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. Тези 
дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

журналистиката например, да се 
тълкуват широко и независимо от 
средството за тяхното предаване.

Or. en

Обосновка

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom
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Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 123a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 129
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, при определени 
ограничени обстоятелства на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.



PE496.562v01-00 22/94 PA\913984BG.doc

BG

дадено нарушение на сигурността на 
лични данни има вероятност да 
засегне неблагоприятно субекта на 
данните; относно критериите и 
условията за операциите по 
обработване, за които се изисква 
оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите 
и изискванията за предаването на 
данни чрез задължителни фирмени 
правила; относно дерогациите за 
предаванията; относно 
административните санкции; 
относно обработването на данни за 
здравни цели; относно обработването 
на данни в контекста на трудовите 
правоотношения и обработването на 
данни за исторически, 
статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са превърнати трайно и 
необратимо в анонимни;

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 4 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В резултат на определянето и насърчаването на използването на данни под псевдоним 
е вероятно да се насърчи практиката на предлагане на „данни под псевдоним“ чрез 
криптиране, което е от полза за всички субекти на данни, тъй като, съгласно 
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определението, личните данни се променят, така че да не могат да бъдат свързани с 
определен субект на данни, без да се използват допълнителни данни, подлежащи на 
отделни технически и организационни проверки.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 4 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „анонимни данни“ означава 
информация, която никога не е 
свързвана с определен субект на данни 
или е събрана, променена или 
обработена по друг начин, така че да 
не може да бъде приписана на субекта 
на данните;

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде определение за „анонимни данни“, за да се изясни обхватът на 
регламента. Съображение 23 се отнася до анонимни данни, към които не следва да се 
прилагат принципите на защита на данните. Дефинирането на „анонимни данни“ 
гарантира по-голяма правна сигурност.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Това е свързано с възприетия подход към даването на съгласие в съображение 33а 
(ново). Вместо законодателно да се постановява точната форма на съгласие, това 
следва да се ръководи от оценка на въздействието, която да определи съответните 
нужди в конкретния контекст на потребителския опит. Изискванията за конкретно, 
информирано и изрично съгласие са запазени, но се прилагат само когато не е 
проведена оценка на въздействието.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

По отношение на обработването на „специалните категории лични данни“ вече се 
прилагат специфични изисквания (вж. член 9). От съображения за пропорционалност 
тази група чувствителни данни следва също да се вземе под внимание при определяне 
на другите задължения на администратора (вж. изменението на член 31). 
Добавянето на това определение създава по-голяма правна сигурност.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора мястото на 

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – точка 19a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „финансови престъпления“ 
означава престъпления, свързани с 
организирана престъпност, рекет, 
тероризъм, финансиране на 
тероризъм, трафик на хора, 
контрабанда на мигранти, сексуална 
експлоатация, трафик на наркотици 
и психотропни вещества, незаконен 
трафик на оръжие, трафик на 
крадени стоки, корупция, подкупване, 
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измама, фалшифициране на парични 
знаци, фалшифициране и пиратство 
на продукти, екологични 
престъпления, отвличане, незаконно 
лишаване от свобода и вземане на 
заложници, обири, кражби, 
контрабанда, данъчни престъпления, 
изнудване, фалшифициране, 
пиратство, търговия с вътрешна 
информация и манипулиране на 
пазара.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Условията за даване на съгласие са определени в член 7. Предложеното заличаване 
гарантира за целите на правната сигурност, че установените условия за 
законосъобразно обработване няма да бъдат в противоречие с условията за даване на 
съгласие съгласно член 7.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Обработването на данни за законните интереси на трети страни трябва да 
продължи да бъде възможно в съответствие с Директива 95/46/ЕО за защита на 
данните, при положение че са изпълнени необходимите условия. Тази форма на 
обработване на данни е необходима за законните ежедневни стопански дейности на 
много дружества. Например, използването на адреси на трети страни е особено 
важно за достигането до нови клиенти.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изменението обвързва определянето на пропорционално съгласие с резултатите от 
оценките на въздействието, което ще насърчи тяхното използване. Когато не е 
проведена оценка на въздействието върху защитата на данните, продължава да се 
прилага стандартното изискване за изрично съгласие.
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Изменение 36
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Освен ако оценката на 
въздействието не определи друга 
форма на съгласие като 
пропорционална, съгласието се 
получава чрез конкретно, 
информирано и изрично изявление или 
чрез друго ясно потвърждаващо 
действие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си спрямо 
администратора, който обработва 
лични данни въз основа на получено 
съгласие, по всяко време. Ако 
съгласието е част от договорни или 
законови отношения, оттеглянето 
зависи от съответните условия в 
договора или закона. Оттеглянето на 
съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. Приема се, че 
оттеглянето на съгласието може да 
послужи за прекратяване на 
взаимоотношението с 
администратора.

Or. en

Обосновка

Това изменение е особено важно при прилагането на правото на оттегляне на 
практика, за да се гарантира правната сигурност: то служи за изясняването на 
това, че първоначалният получател на съгласието е единственият адресат на 
отмяната. Това разяснение е от съществено значение за случаите, когато данните, 
за които е дадено съгласието, са предадени на трети страни или са публикувани.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато не е изразено 
свободно, особено в случай, когато е 
налице значителна неравнопоставеност 
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администратора. между позицията на субекта на данните 
и администратора по отношение на 
въпросното съгласие.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни донякъде неясното понятие „значителна 
неравнопоставеност“ чрез предоставянето на сценарии, като например този, при 
който субектът на данните е нает от администратора или когато 
администраторът е обществен орган, като при тази неравнопоставеност е малко 
вероятно съгласието да е било свободно изразено.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, 

1. Забранява се обработването на 
специални категории лични данни.



PE496.562v01-00 34/94 PA\913984BG.doc

BG

като и обработването на генетични 
данни или данни, свързани със 
здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки 
за сигурност.

Or. en

Обосновка

Специалните категории лични данни са определени в член 4, параграф 1, точка 9а 
(нова), така че не е необходимо определението да се повтаря и тук.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, на 
международни конвенции, по които 
Съюзът или държавата членка е 
страна, в които се предвиждат 
подходящи мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данните; или

Or. en

Обосновка

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

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В много случаи продължителността на съхранение на данните не може да бъде 
предварително определена (например, в случай на постоянен договор). В този случай 
също така може да е необходимо по закон данните да продължат да се съхраняват 
дори след прекратяване на договорните отношения.
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Изменение 49
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Разширяването на клаузата до по-общо съдържание на и без това съществените 
задължения за предоставяне на информация има вероятност да доведе до значителна 
правна несигурност. Нито съответното дружество, нито потребителят могат да 
преценят с правна сигурност от тази формулировка каква информация трябва да се 
предоставя във всеки отделен случай.
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Изменение 51
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Без изключенията, изброени в изменението, задължението за предоставяне на 
информация относно източника на данните би било непропорционално.

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните не се събират от субекта на 
данните и предоставянето на такава 
информация се окаже невъзможно или 

б) данните не се събират от субекта на 
данните или обработените данни не 
дават възможност за проверка на 
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изисква непропорционално големи 
усилия; или

самоличността (непряка 
идентификация или данни под 
псевдоним) и предоставянето на такава 
информация се окаже невъзможно или 
изисква непропорционално големи 
усилия; или

Or. en

Обосновка

Правото на достъп предполага, че администраторът може напълно да 
идентифицира лицето, но това не винаги е така — например, когато разполага 
единствено с непряко идентифицирана информация.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
съобщаване на субекта на данни на 
съдържанието на личните данни, 
посочени в параграф 1, буква ж).

заличава се

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 59
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) субектът на данните оттегли своето 
съгласие, върху което се основава 
обработването на данните съгласно член 
6, параграф 1, буква а), или когато 
срокът за запазване, за който е било 
дадено съгласие, е изтекъл и когато 
няма друго правно основание за 
обработването на данните или ако не се 
изискват непропорционални усилия 
от страна на администратора, за да 
гарантира заличаването на всички 
данни;

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Администраторът извършва 
заличаването незабавно при условията 
на параграф 1 и в степен, технически 
или практически осъществима за 
него, дотолкова, доколкото 
съхранението на лични данни е 
необходимо:

Or. en

Обосновка

Позоваването на параграф 1 внася яснота, за да се избегне впечатлението, че има 
противоречие между условията, посочени в параграфи 1 и 3.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на друга 
система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

Or. en

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 

3. Електронният формат, свързаните 
с него функционалности и процедури
за предаването на лични данни съгласно 
параграф 2, се определят от 



PE496.562v01-00 48/94 PA\913984BG.doc

BG

за предаването на лични данни съгласно 
параграф 2. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

администратора, като се позовава на 
най-подходящите налични 
стандарти в отрасъла или на 
стандартите, определени от 
заинтересованите страни в отрасъла 
или от органите по стандартизация.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде възможност на организациите да определят формата на предаване 
на личните данни с оглед на включените продукти и услуги, както и на 
преобладаващата технология. Промяната по-горе ще гарантира необходимата 
гъвкавост в това отношение.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Промените отразяват ефективната и доказана формулировка за „възражение“ от в 
член 14, буква а) от Директива 95/46/ЕО. Няма причина да се променя настоящата 
система. Не са известни практически проблеми в тази област, които биха оправдали 
законодателна промяна. Това важи в още по-голяма степен, тъй като регламентът 
вече ще се прилага пряко и следователно без гъвкавостта на директивата.
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Изменение 70
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) засяга данни, които са превърнати 
в анонимни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Допълнителното разделение има за цел да положи основата на един действителен, 
изпълним механизъм за отчетност, който да е достатъчно гъвкав, за да се прилага 
както за големите предприятия, така и за по-малките организации. Тази концепция е 
в съответствие с най-добрите практики, които вече са въведени при други режими за 
привеждане в съответствие, като например разпоредбите за борба с подкупите.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране

Защита на данните още при 
проектирането

Or. en

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Представителят действа от името на администратора и е администраторът в ЕС. 
Избягване на двойна отговорност.

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за 
политиките и мерките, предприети 
за да гарантират, че обработването 
на личните данни, за които е 
отговорен, се осъществява в 
съответствие с член 22.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

заличава се

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

Or. en

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.
Уведомлението до надзорния орган се 

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, 
отнасящи се до специални категории 
лични данни, лични данни, които са 
обект на професионална тайна, лични 
данни, свързани с престъпления или с 
подозрение за престъпно деяние или 
лични данни, отнасящи се до банкови 
сметки или кредитни карти, които 
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придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

сериозно застрашават правата или 
законните интереси на субекта на 
данните, администраторът, без 
излишно забавяне, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Обосновка

Уведомленията при нарушения на сигурността на данните следва да имат 
качествено, а не само количествено изражение. Ако се извърши съществено сериозно 
нарушение във вреда на субектите на данни, администраторът следва най-напред да 
се заеме с коригиране на нарушението, преди да уведоми надзорния орган. 
Постановяването на строги, но въпреки това непрактични срокове за всички 
потенциални форми на нарушения на сигурността на данните ще доведе до липса на 
качествен контрол относно реалните заплахи за субектите на данни и още по-лошо —
със своя размер и честота може да доведат до затрупване на надзорните органи с 
уведомления.

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
установяване на нарушението на 
сигурността на данните, посочено в 
параграфи 1 и 2, както и за 
конкретните обстоятелства, при 
които се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 
уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

заличава се

Or. en
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Изменение 90
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни по член 31, параграф 
1, сериозно застраши правата или 
законните интереси на субекта на 
данните, администраторът, след като 
подаде уведомлението по член 31, 
съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира пропорционалност е необходимо качествено да се ограничи това 
изискване за уведомяване до определени видове лични данни и само в случай на сериозни 
неблагоприятни последици. Така компетентните органи няма да бъдат претоварени с 
доклади относно несъществени искове.

Изменение 91
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на
критериите и изискванията за 
обстоятелствата, при които дадено 
нарушение на сигурността на 
личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на личните 
данни, както е посочено в параграф 1.

заличава се

Or. en
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Изменение 92
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В интерес на правната сигурност е необходимо ясно и изчерпателно да се определят 
специфичните рискове, за които става въпрос.

Изменение 93
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

Обосновка

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

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и Предварителна консултация
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предварителна консултация

Or. en

Обосновка

Вътрешно съответствие с целите, определени в съображение 70.

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора се консултира с 
надзорния орган преди обработването 
на специални категории лични данни, в 
съответствие с член 9, 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

Обосновка

Важно е да има модел за предварителна консултация въз основа на рисковете. 
Необходимостта за уведомяване при всяка промяна на дадена операция по 
обработване ще генерира огромно количество уведомления до надзорния орган и е 
малко вероятно той да бъде в състояние да обработи всяко едно от тях. Следва да се 
изисква уведомление, когато при операциите по обработване се третират 
чувствителни данни или когато обработващият лични данни извърши съответна 
настройка за това.

Изменение 97
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.

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
видовете операции 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.
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Or. en

Изменение 98
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 в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени видове 
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.

Or. en

Изменение 99
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 100
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Функциите и задълженията на длъжностното лице по защита на данните следва 
също да бъдат определени на едно по-стратегическо ниво, за да се гарантира 
ефективността на защитата на данните със съответния ред за отчитане на 
изпълнителното ръководство.

Изменение 101
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 
основната документация, посочена в 
член 28;

Or. en

Изменение 102
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

наблюдение, документиране, 
уведомяване и съобщаване за 
нарушения на сигурността на личните 
данни съгласно членове 31 и 32;

Or. en

Изменение 103
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 104
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изясняване на централната роля на длъжностното лице по защита на данните във 
веригата на отчетност пред висшето ръководство.
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Изменение 105
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 106
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 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни и на органите на държавите 
членки бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 107
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 108
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, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, параграф 
1, буква б); или

Or. en
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Обосновка

Няма основание за задействане на механизма за съгласуване при приемането на 
типови клаузи; и тук случаят не е такъв.

Изменение 109
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. 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 
съществено засягат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57.

Or. en

Обосновка

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined. The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise. As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there should 
be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor will 
only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).
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Изменение 110
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Даден надзорен орган одобрява 
задължителни фирмени правила, при 
условие че те:

Or. en

Обосновка

Няма основание да се задейства механизмът за съгласуваност за одобрението на 
задължителните фирмени правила. Случаят не е такъв и при сегашната рамка за 
защита на данните.

Изменение 111
Предложение за регламент
Член 44 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогации Други законни основания за 
международно предаване на данни

Or. en

Изменение 112
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 

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 
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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.

въз основа на тази оценка, когато е 
необходимо, е предоставил подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 113
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 114
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 115
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно определен един водещ надзорен орган, за да се ускори 
действителното осъществяване на принципа за „обслужване на едно гише“.
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Изменение 116
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 117
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се обърне надлежно внимание на задълженията на надзорните органи един 
към друг по силата на механизма за съгласуваност.
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Изменение 118
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 119
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 120
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност от операции по обработване 
да бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки.

Or. en

Изменение 121
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 122
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 

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

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, на 
съответния администратор или 
обработващ лични данни и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

Or. en

Обосновка

Няма правни гаранции за дружествата, които са пряко засегнати от тези мерки.

Изменение 123
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският комитет по защита на 
данните приема свой процедурен 
правилник и определя своите методи на 
работа. По-специално, той предвижда, 
че изпълнението на задълженията 
продължава, когато мандатът на даден 
член изтече или даден член подаде 
оставка, както и създаването на 
подгрупи за конкретни въпроси или 
сектори и свои процедури по отношение 
на механизма за съгласуваност, посочен 
в член 57.

2. Европейският комитет по защита на 
данните приема свой процедурен 
правилник и определя своите методи на 
работа. По-специално, той предвижда, 
че изпълнението на задълженията 
продължава, когато мандатът на даден 
член изтече или даден член подаде 
оставка, както и създаването на 
подгрупи за конкретни въпроси или 
сектори и свои процедури по отношение 
на механизма за съгласуваност, посочен 
в член 57, както и правните гаранции, 
приложими за съответните 
администратори или обработващите 
лични данни.

Or. en

Обосновка

Няма изрични правни гаранции за съответните администратори или обработващите 
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данни.

Изменение 124
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, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, 
конкретните категории лични данни, 
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.

Or. en

Обосновка

Характерът на данните — независимо от това дали са „чувствителни данни“ или не 
— следва също да влияе на размера на наложената глоба.

Изменение 125
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Надзорният орган може да отправи 
писмено предупреждение, без да налага 
санкция. Той може да наложи глоба с 
максимален размер до 1 000 000 EUR в 
случай на многократни и 
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преднамерени нарушения, а в случай 
на предприятие — в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот.

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en

Обосновка

Следва да се запази максималният размер на глобата, която може да бъде наложена 
от надзорен орган и която може да достигне до 1 милион евро, а за предприятията —
до 1 % от годишния им световен оборот. Въпреки това следва да се запази 
независимостта на надзорните органи, установена в член 8, параграф 3 от Хартата 
на основните права на ЕС. Освен това механизмът за съгласуваност, и по-специално 
член 58, параграфи 3 и 4, може да допринесе за прилагането на хармонизирана 
политика в рамките на ЕС по отношение на административните санкции.

Изменение 126
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

Or. en

Изменение 127
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;

заличава се

Or. en

Изменение 128
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4;

заличава се

Or. en

Изменение 129
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

Or. en
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Изменение 130
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;

заличава се

Or. en

Изменение 131
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;

заличава се

Or. en

Изменение 132
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 

заличава се
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данни съгласно член 17;

Or. en

Изменение 133
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;

заличава се

Or. en

Изменение 134
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;

заличава се

Or. en

Изменение 135
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;

заличава се



PA\913984BG.doc 81/94 PE496.562v01-00

BG

Or. en

Изменение 136
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

заличава се

Or. en

Изменение 137
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 138
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;

заличава се

Or. en

Изменение 139
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;

заличава се

Or. en

Изменение 140
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;

заличава се

Or. en

Изменение 141
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 

заличава се
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съгласно член 20;

Or. en

Изменение 142
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;

заличава се

Or. en

Изменение 143
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не определя свой представител 
съгласно член 25;

заличава се

Or. en

Изменение 144
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;

заличава се
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Or. en

Изменение 145
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;

заличава се

Or. en

Изменение 146
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;

заличава се

Or. en

Изменение 147
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 

заличава се
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условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;

Or. en

Изменение 148
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;

заличава се

Or. en

Изменение 149
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;

заличава се

Or. en

Изменение 150
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 

заличава се
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преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;

Or. en

Изменение 151
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;

заличава се

Or. en

Изменение 152
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

заличава се

Or. en

Изменение 153
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 

заличава се
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актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

Or. en

Изменение 154
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.

Глава ІІ (Принципи), глава ІІІ (Права
на субекта на данни), глава ІV 
(Администратор и обработващ лични 
данни), глава V (Предаване на лични 
данни на трети държави или 
международни организации), глава VІ 
(Независими надзорни органи), глава
VІІ (Сътрудничество и
съгласуваност), както и членове 73, 
74, 76 и 79 от глава VІІІ (Средства за 
съдебна защита, отговорност и 
санкции) не се прилагат за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

Or. en

Обосновка

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
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include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Изменение 155
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема по 
силата на параграф 1, най-късно до 
датата, посочена в член 91, параграф 
2, и я уведомява незабавно за всеки 
последващ закон за изменение или 
изменение, което ги засяга.

заличава се

Or. en

Изменение 156
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 157
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3
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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

Изменение 158
Предложение за регламент
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83a
Обработване на данни за наказателни 

присъди с цел предотвратяване на 
финансови престъпления

В рамките на настоящия регламент и 
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква й), обработването на лични 
данни, отнасящи се до наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки 
за сигурност, се разрешава, ако са 
предвидени подходящи мерки за 
защита на основните права и свободи 
на субекта на данните и се 
осъществява с цел:
а) предотвратяване, разследване или 
разкриване на финансови 
престъпления, или
б) причини от обществен интерес 
като защита от трансгранични 
заплахи за финансови престъпления,
като и в двата случая трябва 
задължително да се извършва, без да 
се търси съгласието на субекта на 
данните, за да не се компрометират 
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тези цели.

Or. en

Обосновка

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Изменение 159
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 да бъдат 
изпълнени по разумен начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

Or. en

Изменение 160
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато личните данни се събират 
за статистически цели и за цели, 
свързани с общественото здраве, тези 
данни следва да станат анонимни 
веднага след приключването на 
събирането на данните, проверката 
или операциите по съотнасяне, освен 
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ако данните за определяне на 
самоличността не са необходими за 
статистически цели[1] или за целите 
на общественото здраве, например за 
епидемиологични, транслационни и 
клинични изследвания.

Or. en

([1] Параграф 8 от приложението към Препоръка № R (97) на Съвета относно 
защитата на лични данни, събирани и обработвани за статистически цели, приета 
от Комитета на министрите на 30 септември 1997 г .  на 602-то заседание на 
заместник-министрите.)

Обосновка

Епидемиологичните изследвания разчитат основно на използването на „свързани 
данни“ и не могат да се провеждат въз основа на напълно анонимни данни или данни 
под псевдоним. Научните изследвания със „свързани данни“ са лукс за някои страни в 
Европейския съюз, докато с мерките, предложени в настоящия задължителен 
регламент, има възможност тези важни изследвания да бъдат прекратени.

Изменение 161
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато е необходимо субектът на 
данните да даде своето съгласие за 
обработването на медицински данни 
изключително за научни изследвания в 
областта на общественото здраве, на 
субекта на данните се дава 
възможност за общо съгласие за 
целите на епидемиологичните, 
транслационните и клиничните 
изследвания.

Or. en

Обосновка

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
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genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Изменение 162
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 163
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, 

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

6, член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2 и член 
43, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 164
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) и членове 6 и 9 от Директива 
2002/58/ЕО се заличават.

Or. en

Обосновка

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
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protection such as personal data does. The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


