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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент запазва принципите на Директива 95/46/ЕО и укрепва 
правата на гражданите на защита на личните данни. Докладчикът по становище високо 
оценява работата на Европейската комисия.
В тази връзка докладчикът желае да формулира следните забележки. 

Въпреки колебанията, изразени от някои от страните, докладчикът по становище желае 
да запази широко определение за личните данни и принципа на изрично съгласие като 
основание за законосъобразно обработване. Това са две необходими условия за 
ефективна защита на това основно право и за гарантиране на доверието на нашите 
граждани, особено в цифровия свят.

Освен това докладчикът по становище предлага да се засили защитата, предвидена за 
децата, чрез разширяване на приложното поле на член 8, с цел да обхване продажбата 
на всички стоки и услуги и да не се ограничава повече единствено до услугите на 
информационното общество. 

В допълнение, докладчикът по становище предлага да се заличи член 18, който въвежда 
правото на преносимост на данните. Това ново право, предвидено в предложението за 
директива, не предоставя никаква добавена стойност за гражданите по отношение на 
правото на достъп, установено в член 15 от предложението за регламент, което 
позволява на субекта на данни да получи информация за данните, които са предмет на 
обработване. 

Докладчикът по становище изразява желание да се въведе изрично общият принцип на 
отговорност на администратора на данните. Предложението за регламент действително 
засилва задълженията на администраторите, за да се даде възможност за ефективно 
упражняване на правата, предоставени на субекта на данни. Въпреки това следва да се 
отиде по-далече, за да се установи изрично този общ принцип на отговорност.

Следва също да се затвърди правото на субекта на данни „да бъде забравен“. В член 17, 
параграф 2 се налагат задължения за полагане на максимални усилия от страна на 
администратора във връзка с данните, които се обработват от трети страни. 
Докладчикът по становище предлага да се въведе задължение на администратора да 
информира субекта на данни за предприетите действия по неговото искане от 
въпросните трети страни. 

Разпоредбите относно предаването на данни на трети държави или международни 
организации бяха разработени и уточнени в значителна степен. Докладчикът по 
становище предлага да се въведе системата за взаимно признаване на задължителните 
фирмени правила, която е вече разработена от работната група по член 29. 
Компетентният орган в тази област трябва да бъде компетентният орган на основното
място на установяване на администратора или обработващия данните. 

По отношение на компетентността на надзорните органи, докладчикът по становище 
приветства приемането на принципа на „едно гише“, което опростява задачата на 
икономическите оператори, установени в няколко държави членки. Въпреки това не 
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трябва да се забравя, че гражданите по принцип се обръщат към органа на своята 
държава членка по произход и очакват въпросният орган да направи необходимото, за 
да бъдат спазени техните права. Прилагането на принципа на „едно гише“ не трябва да 
превръща другите надзорни органи в обикновени „пощенски кутии“. Докладчикът по 
становище предлага да се поясни, че водещият орган има задължението да си 
сътрудничи с другите участващи надзорни органи и с Европейската комисия, в 
съответствие с разпоредбите на глава 7 от регламента. 

По отношение на административните санкции, докладчикът по становище приветства 
значителните суми, предвидени в предложението за регламент. Въпреки това 
надзорните органи трябва да разполагат с голяма свобода на действие при налагането 
на глоби. Следва да се припомни, че член 8, параграф 3 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз утвърждава принципа на независимост на надзорните органи. 
Механизмът за съгласуваност може да допринесе за прилагане на хармонизирана 
политика в рамките на ЕС по отношение на глобите. 

Накрая, предложението за регламент съдържа значителен брой делегирани актове и 
актове за изпълнение. Някои от тези актове са необходими, тъй като добавят 
несъществени елементи към регламента, а за други докладчикът по становище предлага 
да бъдат просто заличени. Този въпрос може да бъде разгледан отделно от комисията 
по правни въпроси. Действително, съгласно член 37, параграф 1 от Правилника за 
дейността на Европейския парламент комисията по правни въпроси е компетентна за 
проверка на правното основание на всички законодателни инициативи и може, по 
собствена инициатива или по искане на водещата комисия, да вземе решение относно 
използването на делегирани актове и актове за изпълнение. 

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Икономическата и социалната 
интеграция, произтичаща от 
функционирането на вътрешния пазар, 
доведе до съществено увеличение на 
трансграничните потоци от данни. 
Обменът на данни между 
икономическите и социалните, 
публичните и частните субекти в Съюза 

(4) Икономическата и социалната 
интеграция, произтичаща от 
функционирането на вътрешния пазар, 
доведе до съществено увеличение на 
трансграничните дейности. Обменът на 
данни между икономическите и 
социалните, публичните и частните 
субекти в Съюза нарасна. Националните 
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нарасна. Националните органи в 
държавите членки са задължени от 
правото на Съюза да си сътрудничат и 
обменят лични данни, така че да са в 
състояние да изпълняват своите 
задължения или да изпълняват задачи от 
името на орган на друга държава 
членка.

органи в държавите членки са 
задължени от правото на Съюза да си 
сътрудничат и обменят лични данни, за
да изпълняват своите задължения или да 
изпълняват задачи от името на орган на 
друга държава членка.

Изменение 2
Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Бързото технологично развитие и 
глобализацията изправиха защитата на 
личните данни пред нови 
предизвикателства. Забележително 
нарасна мащабът на обмена и 
събирането на данни. Технологиите 
позволяват на частните дружества и 
публичните органи да използват лични 
данни в безпрецедентни мащаби, за да 
изпълняват дейността си. Хората все 
по-често предоставят лична информация 
в публичното и световното 
пространство. Технологиите 
преобразиха както икономическия, така 
и социалния живот, което доведе до 
необходимостта да бъде улеснено 
свободното движение на данни в Съюза 
и сигурното предаване на данни до 
трети държави и международни 
организации, както и да се гарантира 
най-високо ниво на защита на личните 
данни.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност. Изключението не 
следва да се прилага също така за 
администратори или обработващи 
лични данни, които осигуряват 
средствата за обработване на лични 
данни за такива лични или домашни 
дейности.

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност, както и когато не 
се налага въпросните данни да бъдат 
направени достъпни за неопределен 
брой лица. Изключението не следва да 
се прилага също така за администратори 
или обработващи лични данни, които 
осигуряват средствата за обработване на 
лични данни за такива лични или 
домашни дейности.

Обосновка

Следва да се изясни приложното поле на това изключение, най-вече поради подема на 
социалните мрежи, които позволяват споделянето на информация със стотици лица. 
Съдът на ЕС (дела C-101/01 и C-73/07) препоръчва достъпността „за неопределен 
брой лица“, като критерий за прилагане на това изключение. ЕНОЗД е на същото 
мнение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 

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

инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани 
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че трябва за всеки отделен 
случай и в съответствие с 
технологичното развитие да се 
извършва проучване дали
идентификационните номера, данните 
за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива трябва 
непременно да се считат за лични 
данни.

Обосновка

В контекста на нарастващо предлагане на нови онлайн услуги и постоянно 
технологично развитие е необходимо да се гарантира по-високо ниво на защита на 
личните данни на гражданите. Следователно е необходимо да се извършва оценка на 
всеки отделен случай.

Изменение 5
Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Това е независимо от 
възможността да бъде изразено 
съгласие за обработване в 
съответствие с Директива 
2002/58/ЕО чрез използване на 
съответните настройки на браузъра 
или друго приложение. Съгласието 
следва да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Изменение 6
Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Основното място на установяване 
на администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
не следва да зависи от това дали 
обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 

(27) Основното място на установяване 
на предприятие или група от 
предприятия, с функции на 
администратор или обработващ лични
данни, следва да се посочва съгласно 
обективни критерии и следва да 
означава ефективното и действително 
упражняване на дейности във връзка с 
данните, 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 
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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.

средства и технологии за обработване 
на лични данни или дейностите по 
обработване не представляват сами по 
себе си такова основно място на 
установяване и следователно не са 
определящи критерии за понятието 
„основно място на установяване“.

Изменение 7
Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 8

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 

(38) Законните интереси на дадено лице
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 или 
третите страни, на които се 
разкриват данните, следва да бъдат 
задължени изрично да информират 
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъдат задължени да 
документират тези законни интереси. 
Като се има предвид, че е задължение на 
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данни от публичните органи, това
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Обосновка

Формулировката на Директива 95/46/ЕО следва да се запази. Следва да се припомни, 
че регламентът не се отнася само до цифровия свят, но ще се прилага и за дейности 
извън интернет. За финансиране на своите дейности някои сектори, като например 
издаването на вестници, трябва да използват външни източници, за да се свързват с 
потенциални нови абонати. 

Изменение 9
Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(45) Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира дадено физическо 
лице, администраторът на данни не 
следва да е задължен да използва
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.
В случай на искане за достъп 
администраторът следва да има право да 
поиска от субекта на данни повече 
информация, която да му позволи да 
намери личните данни, които лицето 
търси.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Не винаги е възможно да се определи точната продължителност на съхранение на 
личните данни, особено ако се съхраняват за различни цели.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

данните, каква е логиката на данните, 
които се обработват, и какви биха могли 
да бъдат последствията от такова 
обработване, най-малкото когато става 
дума за създаване на профили. Всеки 
субект на данни освен това следва да 
има право да му бъдат съобщени 
личните данни, които са в процес на 
обработване и при поискване по 
електронен път, електронно копие на 
нетърговските данни, които са в 
процес на обработване, в оперативно 
съвместим и структуриран формат, 
който позволява по-нататъшно 
ползване. Тези права не следва да 
влияят неблагоприятно върху правата и 
свободите на други лица, включително 
върху търговската тайна или 
интелектуалната собственост, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Обосновка

Не винаги е възможно да се определи точната продължителност на съхранение на 
личните данни, особено ако се съхраняват за различни цели.

Изменение 12
Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде 
забравен“, когато обработването на тези 
данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 

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

престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически, агрегирани и научни 
изследователски цели, по съображения 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, с цел 
обработване на медицински данни за 
целите на здравеопазването, за
упражняване на правото на свобода на 
изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните 
вместо данните да бъдат заличени.

Обосновка

От жизненоважно значение за субекта на данни е да се поддържа пълна 
документация във връзка с неговото здраве, за да получава най-добри грижи и лечение 
през целия си живот. Правото „да бъде забравен“ следва да не се прилага за целите 
на здравеопазването, както се посочва в член 81, буква а).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото 

заличава се
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на достъп, субектите на данни следва 
да имат право, когато личните 
данните се обработват с електронни 
средства и в структуриран и широко 
използван формат, да получат копие 
от свързаните с тях данни също в 
широко използван електронен 
формат. На субекта на данни следва 
също така да бъде позволено да 
предава данните, които е 
предоставил, от едно 
автоматизирано приложение, като 
например социална мрежа, на друго. 
Това следва да се прилага, когато 
субектът на данни е предоставил 
данните на система за 
автоматизирано обработване въз 
основа на съгласието си или при 
изпълнението на договор.

Обосновка

Субектите на данни имат право на достъп, както е установено в член 15 от 
предложението за регламент. Правото на достъп дава право на всички субекти на
данни да получат информация за личните данни, които се обработват. Член 18, 
който позволява на субектите на данни да получат копие от своите данни, не носи 
никаква добавена стойност за защитата на личните данни на гражданите и създава 
объркване относно точния обхват на правото на достъп, което е основно право.

Изменение 14
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 

(58) Всеки субект на данни следва да 
има право да не подлежи на решение, 
което се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и което има 
неблагоприятни правни последици 
или го засяга по неблагоприятен 
начин. Това не важи за мерките, 
свързани с търговските съобщения, 
например в областта на 
управлението на взаимоотношенията 
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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.

с клиентите или привличането на 
нови клиенти. Въпреки това такова 
решение следва да бъде позволено, 
когато е разрешено от закона или когато
обработването е законосъобразно по 
силата на член 6, параграф 1, 
букви a)—еа). 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. Без да се 
засяга член 9, параграф 2, създаването 
на профил няма дискриминиращо 
въздействие спрямо физическите 
лица, например въз основа на расов 
или етнически произход, 
вероизповедание или сексуална 
ориентация.

Обосновка

Предложената от Комисията формулировка загатва, че всяко създаване на профил 
има отрицателни последици, докато в някои случаи създаването на профил може да 
има много положителни въздействия, като например подобряване или 
персонализиране на услуги за сходен тип клиенти.

Изменение 15

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 
общата 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.
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Обосновка

За засилване защитата на личните данни. Следва изрично да се утвърди общият 
принцип на отговорност на администратора.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(62) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни, както и 
отговорността и задълженията на 
администраторите и обработващите 
лични данни, а също и по отношение на 
наблюдението и мерките от страна на 
надзорните органи, изискват ясно 
определяне на отговорностите съгласно 
настоящия регламент, включително 
когато администраторът определя 
целите, условията и средствата на 
обработването съвместно с други 
администратори или когато дадена 
операция по обработване се извършва от 
името на даден администратор. В 
случай на солидарна отговорност, 
обработващият лични данни, който е 
обезщетил вредата, причинена на 
субекта на данни, може да предяви 
претенции срещу администратора, за 
да изиска възстановяване, ако е 
действал в съответствие с правния 
акт, който го обвързва с 
администратора.

Обосновка

Обработващият лични данни се определя като действащ от името на 
администратора. Следователно когато обработващият лични данни спазва 
стриктно указанията, които са му дадени, администраторът, а не обработващият 
лични данни, следва да се счита за отговорен за нарушението на сигурността на 
личните данни, без обаче да се засяга правото на заплащане на субекта на данни.
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Изменение 17

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 
или обработващият лични данни следва 
да съхранява съответната 
информация за основните категории 
предприето 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 подпомага 
надзорния орган при оценката на 
съответствието на тези основни 
категории обработване с настоящия 
регламент.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа. 
Когато уведомлението не е подадено в 
срок от 24 часа, то следва да бъде 
придружено от обяснение относно 
причините за забавянето.

(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 нарушение на 
сигурността, което би довело до 
значителни последици за субекта на 
данни, той следва да уведоми за него 
надзорния орган без излишно забавяне. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат значителни 
неблагоприятни последици, следва да 
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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.

бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
значителни 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.

Обосновка

В случай на нарушение на сигурността, администраторът трябва първоначално да се 
съсредоточи върху предприемането на всички целесъобразни мерки срещу 
продължаването на нарушението на сигурността. Задължението за уведомление на 
компетентния надзорен орган в срок от 24 часа, придружено от санкции в случай на 
неспазване, може да произведе обратен ефект. Освен това, както се посочва от 
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Работната група по член 29 в нейното становище от 23 март 2012 г., уведомлението 
не трябва да обхваща маловажни нарушения, за да се избегне претоварването на 
надзорните органи.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(82) Комисията може по същия начин да 
приеме, че дадена трета държава или 
територия или обработващ данни сектор 
в трета държава, или дадена 
международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 
данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде разрешено при 
наличието на подходящи гаранции 
или ако предаването на лични данни 
попада в обхвата на дерогациите, 
предвидени в настоящия регламент. 

Обосновка

Докладчикът следва препоръката на ЕНОЗД в становището му от 7 март 2012 г. 
(точка 220).

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 85 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Работната група по член 29 разработи система за взаимно признаване на 
задължителните фирмени правила (WP 107 от 14 април 2005 г.). Тази система 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 21
Предложение за регламент

Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

(115) В ситуации, в които 
компетентният надзорен орган, 
установен в друга държава членка, не 

заличава се



PE494.710v02-00 22/119 AD\930359BG.doc

BG

предприема действия по дадена 
жалба или не предприема 
достатъчни мерки по нея, субектът 
на данни може да поиска от 
надзорния орган в неговата държава 
членка по местоживеене да заведе 
дело срещу другия надзорен орган пред 
компетентния съд в другата държава 
членка. Надзорният орган, към който 
е отправено такова искане, може да 
реши, след като го подложи на
съдебен контрол, дали е целесъобразно 
да изпълни искането или не.

Обосновка

Тази възможност не носи добавена стойност за гражданите и би могла да изложи на 
риск сътрудничеството между надзорните органи в рамките на механизма за 
съгласуваност.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(118) Всички вреди, които дадено лице 
може да претърпи в резултат на 
неправомерно обработване на данни, 
следва да бъдат обезщетени от 
администратора или обработващия 
лични данни, който може да бъде 
освободен от отговорност, ако докаже, 
че не е отговорен за вредите, и по-
специално когато установи вина от 
страна на субекта на данни или в случай 
на непреодолима сила. В случай на 
солидарна отговорност, 
обработващият лични данни, който е 
обезщетил вредата, причинена на 
субекта на данни, може да предяви 
претенции срещу администратора, за 
да изиска възстановяване, ако е 
действал в съответствие с правния 
акт, който го обвързва с 
администратора.
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Обосновка

Предложението за регламент въвежда общия принцип на отговорност на 
администратора (член 5, буква е) и член 22), който трябва да бъде запазен и изяснен. 
Обработващият лични данни се определя като действащ от името на 
администратора. В случай че обработващият лични данни не следва инструкциите, 
които са му дадени, в член 26, параграф 4 се посочва, че той се счита за 
администратор.

Изменение 24
Предложение за регламент

Съображение 121 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 

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

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 за определяне на критериите и 
условията по отношение на съгласието 
на дете; относно критериите и 
изискванията за информацията, 
предоставена на субекта на данни, и по 
отношение на правото на достъп; 
относно критериите и изискванията по 
отношение на отговорността на 
администратора; относно обработващия 
данни; относно критериите и 
изискванията за документацията; 
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 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.
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критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите и 
изискванията за предаването на данни 
чрез задължителни фирмени правила; 
относно дерогациите за 
предаванията; относно 
административните санкции; 
относно обработването на данни за 
здравни цели; относно обработването 
на данни в контекста на трудовите 
правоотношения и обработването на 
данни за исторически, статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Изменение 26
Предложение за регламент

Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на обработването 
на лични данни на дете; стандартни 
процедури и образци за упражняване на 
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правата на субектите на данни; образци 
за информиране на субекта на данни; 
установяването на образци и процедури 
по отношение на правото на достъп; 
правото на преносимост на данните; 
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването;
стандартния формат и процедурите 
за уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта 
на данните за нарушение на 
сигурността на личните данни; 
стандарти и процедури за оценка на 
въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури за 
предварително разрешение и 
предварителна консултация; технически 
стандарти и механизми за 
сертифициране; адекватното ниво на 
защита на данните, осигурявано от 
дадена трета държава или територия, 
или обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза; 
взаимопомощ; съвместни операции; 
решения по силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията46. 
В този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

правата на субектите на данни; образци 
за информиране на субекта на данни; 
установяването на образци и процедури 
по отношение на правото на достъп; 
правото на преносимост на данните; 
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
образци и процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на данните, 
осигурявано от дадена трета държава 
или територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; разкриване, 
което не е разрешено от правото на 
Съюза; взаимопомощ; съвместни 
операции; решения по силата на 
механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията46. 
В този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 131

Текст, предложен от Комисията Изменение

(131) Следва да се използва процедурата 
по разглеждане за приемането на: 
образци по отношение на съгласието на 
дете; стандартни процедури и образци 
за упражняване на правата на субектите 
на данни; образци за информиране на 
субекта на данни; установяването на 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на 
данните, осигурявано от дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза; 
взаимопомощ; съвместни операции; 
решения по силата на механизма за 
съгласуваност, при условие че тези 
актове са с общ характер.

(131) Следва да се използва процедурата 
по разглеждане за приемането на: 
образци по отношение на съгласието на 
дете; стандартни процедури и образци 
за упражняване на правата на субектите 
на данни; образци за информиране на 
субекта на данни; установяването на 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването; 
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и процедури 
за оценка на въздействието върху 
защитата на личните данни; образци и 
процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по силата 
на механизма за съгласуваност, при 
условие че тези актове са с общ 
характер.



PE494.710v02-00 28/119 AD\930359BG.doc

BG

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 29
Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности и когато личните данни не 
са направени достъпни за неопределен 
брой лица;

Обосновка

Следва да се изясни приложното поле на това изключение, най-вече поради подема на 
социалните мрежи, които позволяват споделянето на информация със стотици лица. 
Съдът на ЕС (дела C-101/01 и C-73/07) препоръчва достъпността „за неопределен 
брой лица“, като критерий за прилагане на това изключение. ЕНОЗД е на същото 
мнение.

Изменение 31
Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) от компетентните органи за 
изготвянето и разпространението на 
официални статистически данни, 
които са им възложени;

Обосновка

За да се намали усилието, необходимо за предоставянето на отговор на анкетите, 
националните статистически институти и Комисията следва да имат право на 
свободен достъп и използване на съответните административни регистри, които са 
част от съответните системи за публична администрация, когато това е 
необходимо за разработване, изготвяне и разпространение на европейски 
статистически данни. 
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Изменение 32
Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) които са анонимизирани.

Обосновка

По определение анонимните данни не представляват лични данни.

Изменение 33
Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) от компетентните органи за 
съставянето на избирателни 
списъци;

Обосновка

За да се намали усилието, необходимо за предоставянето на отговор на анкетите, 
националните статистически институти и Комисията следва да имат право на 
свободен достъп и използване на съответните административни регистри, които са 
част от съответните системи за публична администрация, когато това е 
необходимо за разработване, изготвяне и разпространение на европейски 
статистически данни. 

Изменение 34
Предложение за регламент

Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

физическо или юридическо лице, по-
специално чрез идентификационен 
номер, данни за местонахождение, 
онлайн идентификатори или чрез един 
или повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

Изменение 35
Предложение за регламент

Член 4 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „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 субект 
на данни;

Изменение 36
Предложение за регламент

Член 4 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „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 обвързани 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 обвързване;
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Изменение 37
Предложение за регламент

Член 4 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Изменение 38
Предложение за регламент

Член 4 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 39
Предложение за регламент

Член 4 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Предложеното определение е твърде широко и би могло да превърне наследствените 
белези като коса и цвят на очите в чувствителни данни, които се нуждаят от по-
висока степен на защита. Предложената промяна се основава на съществуващите 
международни стандарти.

Изменение 40
Предложение за регламент

Член 4 – точка 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава мястото на установяване на 
предприятие или група от 
предприятия в Съюза, с функции на
администратор или обработващ 
лични данни, където се вземат 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни.

Наред с другото се разглеждат 
следните обективни критерии:
1) местоположението на седалището 
на администратора или 
обработващия лични данни;

2) местоположението на 
предприятието от групата 
предприятия, което е в най-добра 
позиция от гледна точка на 
управленски функции и 
административни отговорности да 
разглежда и прилага правилата, 
определени в настоящия регламент; 
или
3) мястото на ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
обработването на данни по силата на 
утвърдени договорености;
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a) предприятието или групата от 
предприятия в Съюза, с функции на 
администратор или обработващ 
лични данни, определя основното 
място на установяване с цел 
съблюдаване на изискванията за 
защита на личните данни и 
уведомява за това съответния 
национален надзорен орган;
б) в случай на несъгласие с 
определеното основно място на 
установяване, известеният надзорен 
орган може да поиска становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните;

Изменение 41
Предложение за регламент

Член 4 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „компетентен надзорен орган“ 
означава надзорен орган, който има 
изключителна компетентност за 
надзор на дейностите по обработване 
на администратора или 
обработващия данни в съответствие 
с член 51, параграф 2.

Изменение 42
Предложение за регламент

Член 4 – точка 19 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) „официални статистически 
данни“ означава представителна 
агрегирана количествена и качествена 
информация, която характеризира 
колективно явление в дадена група от 
населението;
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Изменение 43
Предложение за регламент

Член 4 – точка 19 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) „избирателни списъци“ означава 
информация за данни от лично 
естество и за адрес по 
местопребиваване на лицата с право 
на глас;

Изменение 44
Предложение за регламент

Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Тази промяна, разрешаваща обработването на данни, които „не надхвърлят 
необходимото във връзка с целите“, е по-подходяща. Това изменение съдържа 
позоваване на формулировката в първоначалната Директива за защита на личните 
данни — Директива 95/46/ЕО — и цели да се избегнат несъответствията с други 
правила на ЕС, като например Директивата относно договорите за потребителски 
кредити и пакета за капиталовите изисквания, които например също изискват от 
кредитиращите институции да обработват лични данни.

Изменение 45
Предложение за регламент

Член 5 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Целта е постигане на по-голяма яснота, простота и ефикасност.

Изменение 46
Предложение за регламент

Член 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически, агрегирани или научни 
изследователски цели в съответствие с 
правилата и условията на членове 81 и
83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 

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

администратора или на третата 
страна, или третите страни, на 
които се разкриват 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.

Обосновка

Докладчикът предлага да се запази формулировката на Директива 95/46/ЕО. Следва 
да се припомни, че регламентът не се отнася само до цифровия свят, но ще се прилага 
и за дейности извън интернет. За финансиране на своите дейности някои сектори, 
като например издаването на вестници, трябва да използват външни източници, за да 
се свързват с потенциални нови абонати.

Изменение 48
Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е необходимо за 
целите на предотвратяването и 
разкриването на измами съгласно 
приложим финансов нормативен акт 
или практическите кодекси на 
утвърдена секторна или 
професионална организация.

Обосновка

Практическият опит показва, че „законовото задължение“ не включва националните 
финансови нормативни актове или кодекси на поведение, които са от основно 
значение за предотвратяването и разкриването на измами и от първостепенно 
значение за администраторите на данни и за защитата на субектите на данни.
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Изменение 49
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.

Обосновка

Следва да се включи и позоваване на параграф 1, буква е), защото в противен случай 
ще се наложат по-строги условия за последващото обработване, отколкото за 
събирането на лични данни.

Изменение 50

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

Обосновка

Предложението за регламент предвижда значителен брой делегирани актове, което 
не е оправдано. По-конкретно, съществува съдебна практика в тази област и 
въпросът за съгласието за обработването на лични данни на деца се урежда от 
член 8.
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Изменение 51
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 различава по вида си 
от този друг въпрос. В частност, по 
отношение на услугите в 
информационното общество, 
съгласието на субекта на данните 
може да бъде поискано по електронен 
път.

Изменение 52
Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на оттегляне на 
съгласието от страна на субекта на 
данните администраторът може да 
откаже по-нататъшното 
предоставяне на услуги на субекта на 
данните, ако обработката на данни е 
нужна за извършването на дадена 
услуга или за гарантирането на 
адекватността на услугата.

Изменение 53
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 

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

позицията на субекта на данните и 
администратора, което води до липса 
на свобода при даването на съгласие.

Обосновка

Необходима беше допълнителна правна сигурност, тъй като съществуват редица 
ситуации, при които е налице значителна неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора, например трудово правоотношение, връзката лекар—
пациент и т.н. Важно е в случая да се акцентира върху липсата на свобода при 
даването на съгласие.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Законодателството на 
държавата членка, в която пребивава 
дадено лице, което не притежава 
правоспособност да упражнява 
дейност, се прилага за определяне на 
условията, при които въпросното 
лице дава съгласие или пълномощие за 
изразяването му. 

Изменение 55
Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За целите на настоящия регламент 
обработването на личните данни на дете 
на възраст под 13 години по принцип 
налага съгласието да бъде дадено или 
разрешено от родителя или законния 
представител на детето.
Подходящата форма за получаване на 
съгласие следва да се основава на 
риска, на който детето е изложено, 
от обема данни, техния вид и 
характера на обработването. 
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съгласие, като взема предвид наличната 
технология.

Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология. Методите за получаване 
на удостоверимо съгласие не водят до 
допълнително обработване на лични 
данни, което в противен случай не би 
било необходимо.

Изменение 56
Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат, 
когато обработването на лични 
данни на дете се отнася до здравни 
данни и когато правото на 
държавата членка в областта на 
здравните и социалните грижи дава 
приоритет на компетентността на 
физическото лице пред 
фактическата му възраст.

Обосновка

В контекста на здравните и социалните грижи не следва да е необходимо разрешение 
от родител или настойник на детето, когато то е компетентно да взема решения за 
себе си. В случаите, свързани със закрилата на детето, невинаги е в интерес на 
субекта на данните съответният родител или настойник да има достъп до неговите 
данни и това трябва да се отрази в законодателството.

Изменение 57
Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

съюзи, като и обработването на 
генетични данни или данни, свързани 
със здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност. По-специално това включва 
защитни мерки за предотвратяване 
на включването на работници и 
служители в черни списъци, например 
във връзка с тяхна дейност в 
професионалните съюзи или 
представителната им роля във връзка 
със здравето и безопасността.

Обосновка

Необходимо е допълнително уточняване, че личните данни никога няма да бъдат 
използвани срещу субекта на данни в контекста на трудово правоотношение. Освен 
това е важно да се подчертае, че достъпът до личните данни на работниците и 
служителите следва да е забранен по отношение на членството им в професионални 
съюзи, както и по отношение на всякакви дейности на тези съюзи, в които те могат 
да участват.

Изменение 58
Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции; или

е) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на претенции в съдебно или 
административно производство от 
всякакъв вид; или

Обосновка

Изглежда целесъобразно да се разшири посоченият обхват, така че да е ясно, че този 
тип данни могат да се обработват, когато се отнася до установяване, упражняване 
или защита на правни претенции в съдебно или административно производство от 
всякакъв вид.
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Изменение 59
Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
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 или непълна регистрационна 
система на наказателните присъди се 
поддържа единствено под контрола на 
официален орган.

Обосновка

Всички регистрационни системи от този вид, пълни или непълни, трябва да се 
намират под контрола на официален орган.

Изменение 60
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
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Обосновка

Делегирането на правомощия съгласно параграф 3 е с твърде голям обхват, тъй като 
позволява на Комисията да изяснява съществени аспекти регламента, а съответната 
област е изключително деликатна по отношение на вида данни, за които се отнася. 
Поради това изглежда по-целесъобразно тези въпроси да се изяснят в самия 
регламент.

Изменение 61
Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Информацията или съобщенията, свързани с обработването на личните данни, следва 
да бъде ясна и лесна за разбиране. Упоменаването на „адаптирани към субекта на 
данните“ може да създаде правна несигурност. Целесъобразно е да се наложи 
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конкретно задължение само по отношение на децата, които представляват една 
специфична категория.

Изменение 63
Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от 40 календарни дни от 
получаването на искането, дали е 
предприето действие съгласно член 13 и
членове 15—19 и предоставя поисканата 
информация. Този период може да бъде 
удължен, ако няколко субекти на данни 
упражняват своите права, което води до 
изключително голям брой искания, и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора.
Администраторът трябва обаче при 
първа възможност да изпълни 
исканията и ако е поискано, следва да 
обоснове това удължаване пред 
надзорния орган. Информацията се 
предоставя в писмена форма или 
когато е осъществимо, 
администраторът може да 
предостави достъп до сигурна онлайн 
платформа, която да предоставя на 
субекта на данните пряк достъп до 
неговите лични данни. Когато субектът 
на данните подава искането в 
електронна форма, информацията се 
предоставя в електронна форма, освен 
ако субектът на данните не е поискал 
друго или информацията не е налична 
в този формат.

Обосновка

Премахването на таксата би могло да доведе до увеличаване на броя на исканията за 
достъп до данни, което в допълнение към краткия срок създава прекомерна тежест 
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за предприятията, както и за различните организации и публични органи. Записите на 
данни невинаги са налични като копие в електронен формат, а с добавянето на това 
задължение ще се увеличи административната тежест. На администраторите 
следва да бъде разрешено и да бъдат насърчавани да предоставят данни на сигурни 
онлайн платформи, което ще предостави директен и лесен достъп за субекта на 
данните при много малки разходи за администраторите.

Изменение 64
Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Не е необходимо допълнително уточняване на тази разпоредба чрез делегиран акт. 
Надзорните органи на държавите членки са в по-добра позиция, за да се справят с 
евентуалните трудности.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Надзорните органи на държавите членки са в по-добра позиция, за да се справят с 
евентуалните трудности.

Изменение 67
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за a) координатите за връзка на 
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връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните;

администратора, на представителя на 
администратора, ако има такъв, и на 
длъжностното лице по защита на 
данните;

Изменение 68
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);

Изменение 69
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни, или когато това не е 
възможно, критериите, използвани за 
определяне на този период;

Изменение 70
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 

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;
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връзка;

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 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, информация че 
администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава или 
на международна организация, както и 
информация за нивото на защита, 
осигурено от тази трета държава 
или международна организация, с 
позоваване на решението на
Комисията относно адекватността;

ж) когато е приложимо, информация, че 
администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава или 
на международна организация, както и 
информация за наличието или 
липсата на решение на Комисията 
относно адекватността;

Обосновка

Информацията за решението или за липсата на решение на Комисията осигурява на 
субекта на данни достатъчно ниво на информация и изяснява задължението на 
администратора.

Изменение 72

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Трябва да се изясни обхватът на тази разпоредба и да се уточни, че 
администраторите на лични данни могат да осигурят по-високо ниво на прозрачност.

Изменение 73
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в момента на получаване на личните 
данни от субекта на данните; или

а) по принцип в момента на получаване 
на личните данни от субекта на данните
или в най-краткия възможен срок, 
когато първото е неизпълнимо, 
изисква непропорционално голямо 
усилие или намалява гаранциите за 
субекта на данните; или

Обосновка

За някои дейности може да е необходима минимална гъвкавост, чието добросъвестно 
използване освен това лесно може да бъде контролирано от надзорните органи. От 
друга страна и в зависимост от формата, в която се събират данните, по-големи 
гаранции за субекта на данните ще предостави изискването тази информация да се 
предава в момента, непосредствено след събирането им, писмено или по електронен 
път, за да може субектът на данните да бъде надлежно запознат със ситуацията. 

Изменение 74
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 
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въпросното лице — най-късно при 
осъществяване на първия контакт с 
него.

Изменение 75
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) данните не се събират от субекта на 
данните и предоставянето на такава 
информация се окаже невъзможно или 
изисква непропорционално големи 
усилия и създава прекомерна 
административна тежест, особено 
когато обработването се извършва 
от МСП, съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно 
определянето на микро-, малките и 
средните предприятия1; или
_____________
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира, че регламентът не подлага МСП на 
ненужен административен натиск.

Изменение 76
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите за категориите 
получатели, посочени в параграф 1, 
буква е), изискванията за 

заличава се
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уведомяването относно 
потенциалния достъп, посочен в 
параграф 1, буква ж), критериите за 
необходимата допълнителна 
информация, посочена в параграф 1, 
буква з), за конкретните сектори и 
особените ситуации на обработване 
на данни, както и условията и 
подходящите гаранции за 
изключенията, определени в параграф 
5, буква б). Когато прави това, 
Комисията взема целесъобразни 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Обосновка

Делегираните актове, посочени в параграф 7, надхвърлят общите ограничения за 
прилагане на тази техника, тъй като съответно представляват въпроси, чието 
решение следва да намери място в самия текст на регламента.

Изменение 77
Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни, или когато това не е 
възможно, критериите, използвани за 
определяне на този период;

Изменение 78
Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване и при поискване по 
електронен път, електронно копие на 
нетърговските данни, които са в 
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в електронна форма, освен ако 
субектът на данните не е поискал 
друго.

процес на обработване, в оперативно 
съвместим и структуриран формат, 
който позволява по-нататъшно 
ползване. Администраторът 
проверява самоличността на субекта 
на данните, искащ достъп до данни в 
рамките на членове 5—10 от 
настоящия регламент.

Изменение 79
Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От изискванията на настоящия 
член се освобождават кредитните 
институции, които съхраняват 
данни по следните причини:
— за целите на управлението на 
риска;
— за изпълнение на изискванията на 
ЕС и международните изисквания за 
надзор и съответствие;
— за целите на предотвратяване на 
пазарните злоупотреби.

Изменение 80
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 

заличава се



AD\930359BG.doc 55/119 PE494.710v02-00

BG

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.

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 81
Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за упражняване на правото на свобода 
на изразяване в съответствие с член 80;

а) за упражняване на правото на свобода 
на изразяване в съответствие с член 80 
или при предоставяне на услуга на 
информационното общество с цел 
улесняване на достъпа до такова 
изразяване;

Обосновка

Предложената от Комисията разпоредба предоставя на медиите достатъчно 
средства, за да отстояват своите права в цифровата ера.

Изменение 82
Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) за целите на здравеопазването и по 
причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве в 
съответствие с член 81;
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Обосновка

От жизненоважно значение за субекта на данни е да се поддържа пълна 
документация във връзка с неговото здраве, за да получава най-добри грижи и лечение 
през целия си живот. Правото „да бъде забравен“ следва да не се прилага за целите 
на здравеопазването, както се посочва в член 81, буква а).

Изменение 83
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 съгласно правото на 
Съюза; 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;

Изменение 84
Предложение за регламент

Член 17 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Обосновка

Не можем да приемем параграф 9 от този член по отношение на делегираните 
актове, тъй като в него се разглеждат въпроси, които са от съществено значение за 
правилното разбиране на разпоредбата. Ако се счита, че тези въпроси следва 
непременно да бъдат изяснени, това трябва да се извърши в самия регламент.

Изменение 85
Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин 
съответните лични данни.

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграф 1, администраторът
запознава субекта на данните с 
императивните законни основания с 
оглед на посочените в параграф 1 
условия, или в противен случай,
престава да използва или да 
обработва по друг начин 
съответните лични данни; когато е 
повдигнато възражение съгласно 
параграф 2, администраторът 
престава да използва или да обработва 
по друг начин съответните лични данни.

Обосновка

Наистина, ако във връзка с повдигнатото възражение съществува възможност 
администраторът да докаже, че са налице задължителни законни основания, не е 
ясно поради каква причина самото повдигане на възражение следва да произведе 
резултата, посочен в параграф 3.

Изменение 86
Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всеки субект на данни има правото 
да не подлежи на решение, което има 
неблагоприятни правни последици или
го засяга по неблагоприятен начин и 
което се основава единствено или 
преди всичко на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с този субект на данни. 

Обосновка

Важно е да се вземе предвид, че някои дейности по профилиране имат значителни 
ползи за потребителите и могат да бъдат добра основа за качествено обслужване на 
клиентите. Широкото определение на профилирането не прави разлика между 
рутинните действия по обработването на данните, които са положителни по своя 
характер, и по-негативното профилиране. Положителното профилиране често се 
използва за адаптиране на услугите спрямо потребителите чрез записване на 
техните нужди и предпочитания.

Изменение 87
Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 

a) е разрешено от правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или
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когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 
получаване на човешка намеса; или

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

б) е законно по силата на член 6, 
параграф 1, букви a)—еа) от 
настоящия регламент;

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

При надлежно отчитане на член 9, 
параграф 2, профилирането няма 
дискриминиращо въздействие спрямо 
физическите лица, например въз 
основа на расов или етнически 
произход, вероизповедание или 
сексуална ориентация, 

(Буква б) в текста на Комисията вече е буква а) в изменението на Парламента и 
също е изменена)

Изменение 88
Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 89
Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

За да се гарантира по-високо ниво на защита в случай на ограничение, в 
законодателството следва да се упоменат и целите на обработването на лични 
данни.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорност на администратора Общ принцип на отговорност на 
администратора.

Обосновка

Принципът на отговорност, който е имплицитно въведен в глава 4 от предложението 
за регламент, трябва да бъде изрично упоменат, за да се гарантира по-високо ниво на 
защита.

Изменение 92
Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

По-добре е да се насърчават тези мерки в качеството им на добри практики, тъй 
като в противен случай се създава нереалистично задължение от гледна точка на 
регулаторната рамка.

Изменение 93
Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1 или на задължението за 
сертифициране и поддържането му в 
съответствие с политиките по 
сертифициране, определени от 
Комисията;

Изменение 94
Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 95
Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 

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

данни — технически и организационни 
мерки и процедури, подходящи за 
дейностите и техните цели, така че 
обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

Изменение 96
Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 97

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 

заличава се
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проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

Обосновка

Това предложение за регламент се прилага за всички сектори както онлайн, така и 
офлайн. Комисията не следва да приема делегирани актове в областта на защитата 
на данни още при проектирането и по подразбиране, които биха могли да засегнат по 
неблагоприятен начин технологичните иновации. Надзорните органи на държавите 
членки и Европейският комитет по защита на данните са в по-добра позиция, за да се 
справят с евентуалните трудности.

Изменение 98

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

Обосновка

Това предложение за регламент се прилага за всички сектори както онлайн, така и 
офлайн. Комисията не следва да установява технически стандарти, които биха могли 
да засегнат по неблагоприятен начин технологичните иновации. Надзорните органи 
на държавите членки и Европейският комитет по защита на данните са в по-добра 
позиция, за да се справят с евентуалните трудности.

Изменение 99
Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 

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

договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Изменение 100
Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души, освен ако 
надзорните органи считат 
обработването, осъществявано от 
предприятието, за високорисково 
предвид характеристиките, вида 
данни или броя на засегнатите; или

Изменение 101
Предложение за регламент

Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PE494.710v02-00 66/119 AD\930359BG.doc

BG

отчитането.

Обосновка

Считаме, че пълномощията, които се предоставят на Комисията, са прекомерни. Ако 
тези аспекти се считат за съществени, следва да бъдат обхванати в текста на 
регламента.

Изменение 102
Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 103
Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължението, предвидено в 
параграф 1, не се прилага за малки и 
средни предприятия, които
обработват данни само като 
дейност, която е допълнителна към 
продажбата на стоки и услуги.

Обосновка

Тук трябва да се прилага принципът „Мисли първо за малките“, като следва да се 
вземат под внимание МСП, за които това задължение ще представлява голяма 
тежест. Дейности на МСП, свързани с обработката на данни, които не съставляват 
над 50 % от оборота на предприятието, трябва да се считат за допълнителни.
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Изменение 104

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – букви г) и д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) 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, буква з), 
документация за подходящите 
гаранции;

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

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

Обосновка

Считаме, че е необходимо организациите, които не са определили длъжностно лице 
по защита на данните или които не разполагат със съответен сертификат, да 
въведат по-строги критерии за отчитане, което е свързано с необходимостта от 
установяване на определен образец, и да водят минимален обем документация в 
законоустановения формат. 

Изменение 105
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 

5. Комисията 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 
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лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

администратора, ако има такъв.

Изменение 106
Предложение за регламент

Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 107
Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Формулировката на първия параграф следва да изяснява, че за разлика от 
администратора, обработващият лични данни ще бъде приканен да действа по 
целесъобразност, а не като общо правило.
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Изменение 108
Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията 
съгласно член 53, параграф 2 
администраторът и обработващият 
лични данни отговарят на този орган в 
разумен срок, който се определя от 
надзорния орган. Отговорът включва 
описание на предприетите мерки и 
постигнатите резултати в отговор на 
отправените от надзорния орган 
забележки.

При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията 
съгласно член 53, параграф 2 
администраторът, лично или чрез своя 
представител, и обработващият лични 
данни отговарят на този орган в разумен 
срок, който се определя от надзорния 
орган. Отговорът включва описание на 
предприетите мерки и постигнатите 
резултати в отговор на отправените от 
надзорния орган забележки.

Обосновка

В параграф 2 липсва позоваване на представител в случай, когато администраторите 
са с място на установяване извън ЕС.

Изменение 109

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 

заличава се
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защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4.

Обосновка

Предложението за регламент предвижда значителен брой делегирани актове, което 
не е оправдано. По-конкретно, приемането от страна на Комисията на технически 
мерки по отношение на сигурността на обработването може да засегне по 
неблагоприятен начин технологичните иновации. Освен това в параграф 4 от същия 
член се предвижда приемането на актове за изпълнение за уточняване на 
изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2.

Изменение 110
Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.

Изменение 111

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 

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
има значителни неблагоприятни 
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и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

последици за субекта на данни,
администраторът, без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.

Изменение 112
Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съгласно член 26, параграф 2, 
буква е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на посочено в 
параграф 1 нарушение на сигурността 
на личните данни.

Изменение 113
Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не се изисква съобщаване на 
субекта на данни за нарушение на 
сигурността на личните данни, ако 
администраторът е предприел 
подходящи защитни мерки и тези 
мерки са били приложени спрямо 
данните, засегнати от нарушението 
на сигурността на личните данни. 
Такива технологични мерки за 
защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което 
няма разрешение за достъп до тях.
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Изменение 114
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

Обосновка

Делегираните актове, приети от Комисията, в този случай следва да бъдат 
ограничени до установяването на единен формат на уведомлението относно 
инцидентите и на воденето на регистър на предишни пропуски и последствията от 
тях.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Списъкът с операции по обработване, които следва да подлежат на оценка на 
въздействието, посочен в член 33, параграф 2, е формулиран общо. В съответствие с 
принципа на пропорционалност и за постигане на правна сигурност, той следва да 
бъде ограничителен. 
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Изменение 116

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Налагането на общо задължение за консултации на администраторите със 
субектите на данни, независимо от засегнатия сектор, преди всяка обработка на 
данни изглежда непропорционално.

Изменение 117
Предложение за регламент

Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Изменение 118
Предложение за регламент

Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Тук приемането на делегирани актове е необосновано, тъй като в тях ще се изясняват 
съществени аспекти от разпоредбата. От наша гледна точка в този случай е 
уместно обхватът на разпоредбата да се посочи в рамките на самата нея.
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Изменение 119

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и
предварителна консултация

Предварителна консултация

Обосновка

Член 34, параграф 1 следва да бъде преместен в глава 5, която обхваща предаването 
на лични данни на трета държава или международна организация. Поради това 
заглавието на члена следва да бъде изменено.

Изменение 120

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
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Изменение 121
Предложение за регламент

Член 34 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от 
националния парламент, или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, която определя 
естеството на обработването, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни.

заличава се

Обосновка
Макар да приветстваме включването в рамките на законодателните процедури на 
консултации относно естеството и целесъобразността на планираните разпоредби, 
не считаме, че регламент на Съюза е подходящият правен акт, в който да се 
предвиждат разпоредби от такова естество, засягащи законодателния процес в 
държавите членки.

Изменение 122
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 123
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Малки и средни предприятия, 
които са администратори или 
обработващи лични данни, определят 
длъжностно лице по защита на 
данните само когато основните 
дейности на МСП се състоят от 
операции, свързани с обработването 
на данни, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни.

Обосновка

Назначаването на длъжностно лице по защита на данните не следва да бъде свързано 
с броя на служителите, а следва да представлява подход въз основа на риска, при 
който се поставя акцент върху дейностите по обработване на данни, както и върху 
броя на субектите на данни, чиито данни се обработват от организацията.

Изменение 124
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Изменение 125
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаи, различни от посочените в 
параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 

4. Администраторът или обработващият 
лични данни или сдруженията и другите 
структури, представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
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администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице по защита на данните.

длъжностно лице по защита на данните.

Изменение 126
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Също така, макар да е ясно, че длъжностното лице по защита на данните трябва да 
изпълнява задачите си, ръководено от изискванията за строг професионализъм 
(изменение на параграф 5), една от причините, поради които трябва да може то да 
бъде освободено, е именно грубото неизпълнение на тези изисквания (вж. изменението 
на параграф 7).

Изменение 127
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. По време на мандата си длъжностното 
лице по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения или ако е налице сериозно 
неспазване във връзка с това.

Обосновка

По наше разбиране защитната мярка може да влезе в противоречие със свободата на 
договаряне при предоставянето на услуги и да повлияе отрицателно върху 
конкуренцията на пазара. Посоченият срок на мандата може да влезе в противоречие 
с разпоредби на трудовото право или правото относно статута на държавните 
служители, което от своя страна може да породи проблемни ситуации. 
Следователно предпазните мерки и гаранциите за изпълнението на функцията на 
длъжностното лице по защита на данните могат да се осигурят по друг начин, но не 
и чрез налагането на минимален срок на мандата му.

Изменение 128
Предложение за регламент

Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 129
Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Формулировката на настоящия член според нас е свързана основно с длъжностните 
лица по защита на данните, които се намират в трудово или служебно 
правоотношение с предприятието или институцията, но не е подходяща за случаите 
на възлагане на тази функция посредством договор за външна услуга.

Изменение 130
Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 131
Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за задачите,
сертифицирането, статута, 
правомощията и ресурсите на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за сертифицирането и
статута на длъжностното лице.

Обосновка

Тук дейността на Комисията следва да се насочи към сертифицирането и статута 
на длъжностното лице с цел там, където съществува, тази длъжност да се 
изпълнява от лица, притежаващи необходимите умения, подплатени със 
съответните гаранции.

Изменение 132
Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) зачитане на правата на 
потребителите;

Изменение 133
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 

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на политики 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 
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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.

лични данни. Политиките за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, както и за 
реализирането на предвидените в него 
действия и ползи, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Политиките по сертифициране на 
равнището на Съюза се разработват 
от Европейския комитет по защита 
на данните с участието на други 
заинтересовани страни и се 
одобряват официално от Комисията. 
Тези политики са насочени не само 
към институциите, а по-специално 
към операторите в тази област.
Политиките по сертифициране се 
основават на конкретните 
потребности на участниците в 
различните сектори на дейност, като 
се вземат предвид по-специално 
потребностите на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, както и 
основният аспект, свързан с 
ограничаването на разходите, така че 
тези политики да се превърнат в 
ефективен инструмент. 
Получаването, подновяването и 
загубата на сертификати водят до 
предвидените в настоящия регламент 
последствия.

Обосновка

Сертифицирането следва да се извършва посредством строга процедура за укрепване 
на капацитета, която следва да бъде самостоятелна и с възможност за 
актуализация. Следователно сертификатите следва да подлежат в определени случаи 
на подновяване и актуализиране, както и на отменяне при тежки нарушения. Това 
следва да доведе незабавно до загуба на евентуалните ползи, свързани с тях.
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Изменение 134

Предложение за регламент
Член 40 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 а
Предварително разрешение

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 на трета 
държава или международна 
организация.

Изменение 135
Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

В първия параграф на този член чрез използването на израза „допълнително 
разрешение“ сякаш се има предвид, че макар да съществува решение относно 
адекватността, е необходимо първоначално решение за предаването на данни. Не сме 
убедени в това. Това, което позволяват решенията относно адекватността, е 
възможността да се осъществи предаване на данни без специално предварително 
разрешение. Затова предлагаме изразът „допълнително разрешение“ да се замени със 
„специално разрешение“.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2. 

Обосновка

Решенията на Комисията не следва да бъдат приемани единствено съгласно 
процедурата по разглеждане. Освен това в този контекст е необходимо да се направи 
консултация с Европейския комитет по защита на данните.

Изменение 137
Предложение за регламент

Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се забранява
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 

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

международна организация, при 
условията, произтичащи от
членове 42, 43 и 44. В подходящия 
момент Комисията започва консултации 
с третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от решението, 
взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

Обосновка

Следва да се използва понятието „ограничава“ вместо „забранява“.

Изменение 138

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 когато е 
установила, че дадена трета 
държава, територия или обработващ 
данни сектор в трета държава, или 
дадена международна организация не 
предоставя адекватно ниво на 
защита на данните, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни и 
когато е целесъобразно съгласно 
оценка на въздействието, при която 
администраторът или 
обработващият лични данни се е 
уверил, че получателят на данните в 
третата държава поддържа високи 
стандарти за защита на данните.
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Изменение 139

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Надзорният орган, който одобрява 
задължителните фирмени правила, е 
надзорният орган на основното 
място на установяване на 
администратора или обработващия 
данните.

Обосновка

Работната група по член 29 разработи система за взаимно признаване на 
задължителните фирмени правила (WP 107 от 14 април 2005 г. и по отношение на 
обработващите данните – WP 195 от 6 юни 2012 г.). Тази система 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 140
Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предаването е необходимо поради 
важно основание от обществен интерес;
или

г) предаването е необходимо поради 
важно основание от обществен интерес, 
например при международно 
предаване на данни между органи по 
защита на конкуренцията, данъчни 
или митнически власти, органи за 
финансов надзор, между служби по 
социална сигурност или на 
компетентни органи по 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления; или
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Изменение 141
Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предаването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции; или

д) предаването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни или 
административни претенции; или

Обосновка

Изглежда уместно да се включат и административните претенции, тъй като те в 
много случаи са първоначалното средство за упражняване и защита на личните 
права.

Изменение 142
Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Считаме, че делегираните актове, предвидени в параграф 7, са прекомерни, тъй като 
те се отнасят до съществени аспекти на нормативната уредба, а не до нейното 
доуточняване. Ако се прецени, че е необходимо да се допълнят съществените аспекти 
на правилата, съдържащи се в този член, това трябва да се направи в самата 
разпоредба.
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Изменение 143
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. Надзорните органи действат
напълно независимо при изпълнението 
на задълженията и правомощията, които 
са им възложени.

Изменение 144
Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнение на своите 
задължения членовете на надзорния 
орган не търсят и не приемат указания 
от никого.

2. При изпълнение на своите 
задължения членовете на надзорните 
органи не търсят и не приемат указания 
от никого.

Изменение 145
Предложение за регламент

Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава членка гарантира, че 
на надзорния орган са предоставени 
подходящи човешки, технически и 
финансови ресурси, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите 
задължения и правомощия, 
включително на тези, които ще бъдат 
изпълнявани в контекста на 
взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните.

5. Всяка държава членка гарантира, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че на
надзорните органи са предоставени 
подходящи човешки, технически и 
финансови ресурси, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите 
задължения и правомощия, 
включително на тези, които ще бъдат 
изпълнявани в контекста на 
взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните.
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Изменение 146
Предложение за регламент

Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Всяка държава членка гарантира, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че
надзорните органи имат свой 
собствен персонал, който се назначава 
от ръководителя на надзорния орган и e 
подчинен на него.

Изменение 147
Предложение за регламент

Член 47 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на надзорния орган се 
извършва финансов контрол, който не 
накърнява неговата независимост.
Държавите членки гарантират, че
надзорният орган има отделни 
годишни бюджети. Бюджетите се 
оповестяват публично.

7. Държавите членки гарантират, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че 
по отношение на надзорните органи се 
извършва финансов контрол, който не 
накърнява тяхната независимост.
Държавите членки гарантират, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че
надзорните органи имат отделни 
годишни бюджети. Бюджетите се 
оповестяват публично.

Изменение 148
Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 149
Предложение за регламент

Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задълженията на даден член 
приключват при изтичането на мандата 
му, подаването на оставка или 
задължителното му пенсиониране в 
съответствие с параграф 5.

3. Задълженията на даден член 
приключват при изтичането на мандата 
му или възникването на 
невъзможност да упражнява 
задълженията си, несъвместимост, 
подаването на оставка, уволнение, 
влязла в сила присъда за умишлено 
престъпление или задължителното му 
пенсиониране.

Изменение 150
Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Член на надзорния орган може да 
бъде освободен или лишен от правото 
на пенсия или други облаги от 
компетентния национален съд, ако 
този член престане да отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
задълженията или е виновен за
извършването на тежко провинение.

4. Член на надзорния орган може да 
бъде освободен или трудовото му 
правоотношение да бъде прекратено 
от органа, който го е назначил, ако 
този член престане да отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
задълженията или е виновен за сериозно 
неспазване на своите задължения.

Изменение 151
Предложение за регламент

Член 49 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и статута на надзорния а) създаването и статута на надзорните 
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орган; органи;

Изменение 152
Предложение за регламент

Член 49 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходимите квалификации, опит и 
умения за изпълнение на задълженията 
на членовете на надзорния орган;

б) необходимите квалификации, опит и 
умения за изпълнение на задълженията 
на членовете на надзорните органи;

Изменение 153
Предложение за регламент

Член 49 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правилата и процедурите за 
назначаването на членовете на 
надзорния орган, както и правилата 
относно несъвместимите със 
служебните им задължения действия 
или функции;

в) правилата и процедурите за 
назначаването на членовете на 
надзорните органи, както и правилата 
относно несъвместимите със 
служебните им задължения действия 
или функции;

Изменение 154
Предложение за регламент

Член 49 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) продължителността на мандата на 
членовете на надзорния орган, която е 
не по-малко от четири години, с 
изключение на първите назначения след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, някои от които може да са за 
по-кратък срок, когато това е 
необходимо, за да се защити 
независимостта на надзорния орган
посредством процедура за постепенно 

г) продължителността на мандата на 
членовете на надзорните органи, която 
е не по-малко от четири години, с 
изключение на първите назначения след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, някои от които може да са за 
по-кратък срок, когато това е 
необходимо, за да се защити 
независимостта на надзорните органи
посредством процедура за постепенно 
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назначаване; назначаване;

Изменение 155
Предложение за регламент

Член 49 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дали членовете на надзорния орган
могат да бъдат преназначавани;

д) дали членовете на надзорните 
органи могат да бъдат преназначавани;

Изменение 156
Предложение за регламент

Член 49 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) правилника и общите условия за 
изпълнение на задълженията на 
членовете и персонала на надзорния 
орган;

е) правилника и общите условия за 
изпълнение на задълженията на 
членовете и персонала на надзорните 
органи;

Изменение 157
Предложение за регламент

Член 49 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правилата и процедурите за 
прекратяване на задълженията на 
членовете и персонала на надзорния 
орган, включително ако престанат да 
отговарят на необходимите условия за 
изпълнение на техните задължения или 
са виновни за извършването на тежко 
провинение.

ж) правилата и процедурите за 
прекратяване на задълженията на 
членовете и персонала на надзорните 
органи, включително ако престанат да 
отговарят на необходимите условия за 
изпълнение на техните задължения или 
са виновни за извършването на тежко 
провинение.

Изменение 158
Предложение за регламент

Член 50
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорния орган са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 
която е стигнала до тяхното знание в 
хода на изпълнение на служебните им 
задължения.

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и
персоналът на надзорните органи са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 
която е стигнала до тяхното знание в 
хода на изпълнение на служебните им 
задължения.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на подадена жалба от 
субект на данни или от орган, 
организация или сдружение, както е 
посочено в член 73, параграф 2, 
компетентният надзорен орган за 
предприемане на действия по 
жалбата е надзорният орган на 
държавата членка, в която е подадена 
жалбата.

Изменение 160

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът 
или обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, надзорният орган на държавата 
членка, в която се намира основното 

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

обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни, в т.ч. решения съгласно 
настоящия регламент, във всички 
държави членки.

Компетентният надзорен орган си 
сътрудничи с другите надзорни органи 
и с Комисията в съответствие с 
разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент.
В случай на несъгласие въз основа на 
прилагането на регламента, всеки 
надзорен орган може да поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните.

Изменение 161
Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, 
или по искане на друг надзорен орган и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, 
или по искане на друг надзорен орган, 
или вследствие на полицейски сигнал,
и информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

Обосновка

Считаме, че подаването на сигнал пред полицейските органи също следва да може да 
бъде повод за започване на разследване, когато в рамките на дейността на тези 
органи бъде разкрита информация, доказваща евентуално посегателство срещу 
неприкосновеността на личния живот.
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Изменение 162
Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) координира политиките по 
сертифициране съответно на своята 
територия съгласно член 39;

Обосновка

Предвид акцента, на който се основава нашата позиция във връзка с укрепването на 
политиките по сертифициране, считаме, че е важно да се посочи обхватът на 
правомощията на надзорния(те) орган(и) във връзка с тези политики.

Изменение 163
Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – буква й б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) извършва одити или изготвя 
планове за одити относно защитата 
на лични данни.

Изменение 164
Предложение за регламент

Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки надзорен орган трябва да изготвя 
годишен доклад за своята дейност.
Докладът се представя на националния
парламент и се предоставя на 
разположение на обществеността, 
Комисията и Европейския комитет по 
защита на данните.

Всеки надзорен орган трябва да изготвя 
годишен доклад за своята дейност.
Докладът се представя на съответния
парламент и/или на другите органи, 
определени от националното 
законодателство, и се предоставя на 
разположение на обществеността, 
Комисията и Европейския комитет по 
защита на данните.
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Обосновка

Изменението е внесено, за да се гарантира, че са обхванати държавите, които 
разполагат с повече от един надзорен орган на своята територия.

Изменение 165

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка. В 
този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка.

Обосновка

Предоставянето на допълнително време изглежда неоснователно.

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с интересите на субектите 
на данни, в посочените в параграф 1, 
буква а) случаи Комисията приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3. Тези актове остават в 
сила за срок, който не надвишава 12 
месеца.

заличава се
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Обосновка

Това право на Комисията накърнява независимостта на надзорните органи.

Изменение 167
Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) поставя основите на 
европейската политика по 
сертифициране, наблюдава и прави 
оценка на изпълнението и представя 
своите заключения на Комисията.

Изменение 168
Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове. Един от заместник-
председателите е Европейският 
надзорен орган по защита на данните, 
освен ако той не е избран за 
председател.

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове.

Обосновка

Няма основателна причина ЕНОЗД да има по-големи права от други органи да 
разполага с постоянната длъжност на заместник-председател.

Изменение 169
Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен
орган в която и да било държава
членка, ако счита, че обработването на 
личните му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до
надзорния орган в държавата членка,
в която той обичайно пребивава или в 
държавата членка, в която 
администраторът на лични данни е 
установен, ако счита, че обработването 
на личните му данни не е в съответствие 
с настоящия регламент.

Изменение 170
Предложение за регламент

Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 171
Предложение за регламент

Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки субект на данни има право на 
средства за правна защита, за да 
задължи надзорния орган да 
предприеме действие по жалба, в 
случай че липсва решение, необходимо 
за защита на неговите права, или 
когато надзорният орган не информира
субекта на данни в срок от три месеца

2. След изтичане на три месеца след 
датата на внасяне на жалбата, при 
условие че надзорният орган не
информирал субекта на данни за 
напредъка по нея, се счита, че 
претенцията е отхвърлена. По същия 
начин се счита, че претенцията е 
отхвърлена, когато след изтичане на 
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за напредъка и резултата от жалбата
съгласно член 52, параграф 1, буква б).

шест месеца след внасянето на
жалбата няма окончателно решение 
от надзорния орган.

Обосновка
В интерес на правната сигурност трябва да се определи максимален срок от шест 
месеца за вземане на решения по случаите на подадени жалби. Би могло да се приложи 
по-дълъг срок в изключителни случаи. Във всеки случай надзорните органи следва да 
бъдат също длъжни да информират субекта на данни за напредъка по съответната 
жалба в рамките на определен максимален срок. Ако те не го сторят, следва да се 
подразбира, че жалбата е била отхвърлена.

Изменение 172

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат 
от решение на надзорен орган в 
държава членка, различна от 
държавата членка, в която той 
пребивава постоянно, може да поиска 
от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, 
да заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в 
другата държава членка.

заличава се

Обосновка

Тази възможност не носи добавена стойност за гражданите и би могла да изложи на 
риск сътрудничеството между надзорните органи в рамките на механизма за 
съгласуваност.

Изменение 173
Предложение за регламент

Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато производства, които се 
отнасят за една и съща мярка, решение 
или практика, са в ход в рамките на 
механизма за съгласуваност, посочен в 

3. Когато производства, които се 
отнасят за една и съща мярка, решение 
или практика, са в ход в рамките на 
механизма за съгласуваност, посочен в 
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член 58, даден съд може временно да 
преустанови производствата, заведени 
пред него, освен когато спешността на 
въпроса за защитата на правата на 
субекта на данните не позволява да се 
изчака резултатът от процедурата в 
рамките на механизма за съгласуваност.

член 58, даден съд може временно да 
преустанови производствата, заведени 
пред него, по искане на някоя от 
страните и след изслушване на всички 
страни, освен когато спешността на 
въпроса за защитата на правата на 
субекта на данните не позволява да се 
изчака резултатът от процедурата в 
рамките на механизма за съгласуваност.

Обосновка

Считаме, че преустановяването на процедурата следва да се извършва само по искане 
на някоя от страните и след изслушване на всички страни, тъй като това е начинът 
на действие, който съответства в най-голяма степен на този тип процедури.

Изменение 174
Предложение за регламент

Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Не съществува практическа необходимост от подобен механизъм.

Изменение 175
Предложение за регламент

Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
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вредите. вредите. В случай на солидарна 
отговорност, обработващият лични 
данни, който е обезщетил субекта на 
данни за нанесените му вреди, може 
да предяви претенции срещу 
администратора, за да изиска 
възстановяване, ако е действал в 
съответствие с правния акт, посочен 
в член 26, параграф 2.

Изменение 176
Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентният съгласно член 51, 
параграф 2 надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Изменение 177

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 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат, наред с 
другото:
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с цел отстраняване на нарушението.
а) естеството, тежестта и 
продължителността на 
нарушението; 
б) чувствителността на свързаните с 
него данни,
в) дали то е извършено умишлено или 
по небрежност;
г) степента на сътрудничество или 
на отказ за сътрудничество или 
възпрепятстване на процеса на 
правоприлагане;
д) предприетите от физическото или 
юридическото лице мерки за спазване 
на съответните задължения;
е) степента на увреждане или риска 
от увреждане вследствие на 
нарушението,
ж) степента на отговорност на 
физическото или юридическото лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения, извършени от това лице,
з) техническите и организационните 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно член 23, както и степента 
на сътрудничество с надзорния орган 
с цел отстраняване на нарушението.

(Част от параграф 2 в текста на Комисията вече е букви а), в), ж) и з) в 
изменението на Парламента)

Изменение 178

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Може да се отправи писмено 
предупреждение, без да се налага 
санкция. Надзорният орган може да 
наложи глоба с максимален размер до 
1 000 000 EUR в случай на 
многократни и преднамерени 
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нарушения, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 2 % от 
годишния му световен оборот.

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 2 % 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 179
Предложение за регламент

Член 79 – параграф 3 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал има 
готовност да сътрудничи на 
надзорния орган за установяването на 
корективни мерки, чрез които да се 
предотвратят подобни нарушения в 
бъдеще. Сътрудничеството в тази 
област се регулира от обвързващи 
споразумения с надзорния орган. 
Липсата на сътрудничество с 
надлежно акредитирания надзорен 
орган след изтичане на шестмесечния 
срок от началото на процедурата 
води до налагането на глобата, която 
първоначално е щяла да бъде 
наложена.

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

б) публичната администрация 
сътрудничи на надзорния орган за 
установяването на мерки за избягване 
на подобни нарушения в бъдеще. 
Сътрудничеството в тази област се 
определя въз основа на 
споразуменията и решенията, взети 
от съответната администрация, 
които са посочени още в началото по 
отношение на предприетите мерки. 
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Липсата на сътрудничество с 
надлежно акредитирания надзорен 
орган след изтичане на една година от 
началото на процедурата води до 
налагането на глобата, която 
първоначално е щяла да бъде 
наложена.
По смисъла на настоящия член 
решенията за тежки санкции за 
нарушения поради небрежност се 
заличават съобразно следните 
срокове: 
две години, ако санкциите са 
придружени с глоби в максимален 
размер до 250 000 EUR, а в случай на 
предприятие — в максимален размер 
до 0,5 % от годишния му световен 
оборот; четири години, ако 
санкциите са придружени с глоби в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие — в 
максимален размер до 1 % от 
годишния му световен оборот; шест 
години, ако санкциите са придружени 
с глоби в максимален размер до 
1 000 000 EUR, а в случай на 
предприятие — в максимален размер 
до 2 % от годишния му световен 
оборот.
По смисъла на този член решенията 
за тежки санкции за нарушения 
поради груба или умишлена 
небрежност се заличават съобразно 
следните срокове:
пет години, ако санкциите са 
придружени с глоби в максимален 
размер до 250 000 EUR, а в случай на 
предприятие — в максимален размер 
до 0,5 % от годишния му световен 
оборот; десет години, ако санкциите 
са придружени с глоби в максимален 
размер до 500 000 EUR, а в случай на 
предприятие — в максимален размер 
до 1 % от годишния му световен 
оборот; петнадесет години, ако 
санкциите са придружени с глоби в 
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максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие — в 
максимален размер до 2 % от 
годишния му световен оборот.

(Част от буква б) в текста на Комисията вече е буква а) в изменението на 
Парламента)

Обосновка

Целта е създаване на един по-разширен списък на алтернативни санкции, специално 
насочени към стратегия, основана на предотвратяване на бъдещи нарушения. 
Повечето предвидени алтернативни санкции целят установяването на споразумения, 
които да определят средствата, позволяващи да се избегнат бъдещи нарушения. 
Корективните мерки се определят въз основа на споразуменията с надзорния орган 
или на актовете и решенията, приети от съответната администрация.

Изменение 180

Предложение за регламент
Член 79 – параграфи 4 – 7

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

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;
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4;
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:
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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;
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;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
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;
д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
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.
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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:
a) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;
г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;
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;
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;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
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предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
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;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
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;
о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.
7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.
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Изменение 181
Предложение за регламент

Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Глава ІІ (Общи принципи), глава ІІІ 
(Права на субекта на данни), глава ІV 
(Администратор и обработващ лични 
данни), глава V (Предаване на лични 
данни на трети държави и 
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.

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. The word 
"solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which 
undermines the provision set by this article.

Изменение 182
Предложение за регламент

Член 80 – параграф 2
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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

Изменение 183
Предложение за регламент

Член 80 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Обработка на лични данни и принцип 
на публичния достъп до официални 

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

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че публичният контрол на публичните 
дела не е неправомерно възпрепятстван от правилата за защита на данните. Както 
се посочва в становища на ЕНОЗД, работната група по член 29 и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA), принципът на публичен достъп до 
официални документи следва във връзка с това да бъде гарантиран чрез отделен член, 
а не само чрез съображение.
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Изменение 184
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 87 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

Обосновка

Единственото възражение засега по този член е във връзка с делегираното 
правомощие на Комисията, съдържащо се в параграф 3. От наша гледна точка се 
надхвърлят приемливите ограничения за предоставяне на законодателни правомощия 
и затова съответните въпроси следва да се разглеждат чрез същия този 
инструмент, било то сега или при евентуални последващи реформи, с цел да се 
гарантира бъдещата му ефективност.

Изменение 185
Предложение за регламент

Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Предоставянето на правомощия на Комисията съгласно параграф 3 е прекомерно и 
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посочените мерки следва да се предприемат съобразно съответната разпоредба.

Изменение 186
Предложение за регламент

Член 83 – параграф 1 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, както и 
за предварително официално или 
административно проучване за 
определянето на кръвно родство, само 
ако:

Обосновка

С цел да се улеснят проучванията за кръвно родство в случаите на кражба или 
отвличане на бебета, предлагаме да се допълни първи параграф за ясно установяване 
на законността на следваните за нуждите на тези проучвания процедури.

Изменение 187
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 логично да бъдат 
постигнати чрез обработването на 
данни, които не позволяват или повече 
не позволяват идентифицирането на 
субекта на данните; и

Изменение 188
Предложение за регламент

Член 83 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват отделно 
от другата информация дотолкова, 
доколкото тези цели могат да бъдат 
постигнати по този начин.

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват отделно 
от другата информация дотолкова, 
доколкото тези цели могат да бъдат 
постигнати по този начин.

Личните данни, които са в процес на 
обработка в рамките на 
предварително официално или 
административно проучване за 
определянето на кръвно родство се 
съобщават единствено на субектите 
на данни, според целесъобразността и 
без да се засягат предвидените по 
закон наказателни производства.

Обосновка

За да се улеснят проучванията на кръвно родство в случаите на кражба или 
отвличане на бебета, се добавя тази последна част в края на първия параграф, с цел 
да се осигурят съответните защитни механизми на неприкосновеността на личните 
данни, които са в процес на обработване в рамките на предварителни съдебни 
разследвания или административни проучвания, така че тези данни да се разкриват 
единствено когато това е законосъобразно.

Изменение 189
Предложение за регламент

Член 83 – параграф 2 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 190
Предложение за регламент

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

2а. Допълнителното обработване на 
данните за целите на исторически, 
статистически, агрегирани или 
научни изследвания не се разглежда 
като несъвместимо с член 5, буква б), 
при условие че:
а) се спазват условията и гаранциите 
по настоящия член; и
б) то отговаря на изискванията на 
всички други законодателни 
разпоредби в тази област.

Обосновка

Може да се допусне, че текущото предложение за член 83 позволява обработването 
на здравни данни във формат, който позволява тяхното идентифициране, за 
изследователски цели, без да се иска нечие съгласие. Единствените предпазни 
механизми (че данни, които позволяват идентифициране, трябва да се държат 
отделно и че изследователите могат да използват данни, които позволяват 
идентифициране, само ако изследването не може да бъде осъществено чрез 
използването на данни, непозволяващи идентифициране) значително понижават 
защитата на здравните данни. Съществува риск чрез сегашното предложение да се 
допусне изследователите да използват данни, които позволяват идентифициране, без 
да искат съгласие за това.

Изменение 191
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 

заличава се
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данните при тези обстоятелства.

Изменение 192
Предложение за регламент

Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Църквите и религиозните сдружения, 
които прилагат цялостни правила в 
съответствие с параграф 1, предвиждат 
създаването на независим надзорен 
орган в съответствие с глава VI от 
настоящия регламент или 
сертифициране за обработване на 
данни в съответствие с член 39.

Обосновка

Разпоредбата по отношение на надзорния орган може да съществува заедно с тази за 
сертифицирането, което може да е от полза по-специално за религиозните 
структури с по-ограничен икономически ресурс.

Изменение 193

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5,
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3,
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 8, параграф 3, 
член 9, параграф 3, 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, 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 81, 
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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.

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.

Изменение 194

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, 
член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, 
член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, 
член 28, параграф 5, член 30, 
параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, 
параграф 7, член 79, параграф 6,
член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, 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 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 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3 и 
член 83, параграф 3 може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
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Изменение 195

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5,
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, 
параграф 5, член 30, параграф 3,
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7,
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, 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 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 81, параграф 3, член 82, параграф 3 
и член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 196

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При приемането на актовете, 
посочени в настоящия член, 
Комисията насърчава 
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технологичната неутралност.
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